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 و  الًرش جمجةل البحوث اللاهوهَة و الس َاس َةش 
جمضارنة الأساثشة والباحثني من خمتلف اجلامؼات و املصانز اجلامؼَة  البحوث اللاهوهَة والس َاس َة تصحب جمةل -

ه الَِئــات الل ــائَة ،و املــسارس  و املؼاُــس الو،يَــة، و مصانــز البحــا، و الَِئــات  الؼلمَــة، أأو املي ســ بني ا 

 والأمٌَة و اال داًرة.

ال المكبَـوتص  31 ثلبل امللاالت ابللغتني الؼصبَة  و الأحٌبَة، ػىل أأن ال ًتجاوز امللال  - صـفحة، وأأن ٍتتـب بـ 

وـَ ودرحتـَ الؼلمَـArabic Transparentخبط  ة ، مصفوق بسرية ذاثَة خمترصة للصـاحب امللـال، ثت ـمن ا 

الت أنس مـن أأن ادلراسـة ةلمـةل، مسكلـة لغـو ، مع وختصصَ واجلِة اليت ًؼمل هبا ورمق الِاثف والرًبس اال لترتوين،

وسرتني وركِتني مصفلا بلـص  ذالَة من الأدطاء اال مالئَة واليحوًة، ػىل أأن ًلسم البحا مطبوػا  يف صلك 

 لترتوين للمجةل.،أأو ٍصسل غن ،ًصق الرًبس اال   cdم غو  

حصاء ثؼسًالت احملمكـني ػـىل ه ـَ وفلـا  - لزتام الباحا اب  ه اجملةل للتلومي والتحتمي  مع ا  خت ع البحوث امللسمة ا 

لََ، وموافاة اجملةل بًسزة مؼسل يف مسة حتسدُا َُئة التحٍصص.  للتلاٍرص املصسةل ا 

ثبات الِوامش يف أأدص لك صفحة خبـط   - ،مـع وعـع املصـادر  ٌبَـةح ابللغـة الأ  01ابللغـة الؼصبَـة و  05جيب ا 

ادص البحا.  واملصاحع املس تؼمةل  يف أ

 ما ًًرش يف اجملةل ًؼرب غن أأفاكر أأحصاهبا مع حتملِم املس ئولَة اللاهوهَة والأذالكِة غهنا.  -

بـساء مـربرات  - ه اجملـةل  ائَـة وحتـتفة الَِئـة هلِـا يف ػـسم ا  كصارات َُئة التحٍصـص بضـ أن امللـاالت امللسمـة ا 

 .للصاراهتا

ػادة امللاالت لأحصاهبا سواء كبلت للًرش أأم مل ثًرش  -     .ثؼتشر اجملةل غن ا 

 مييح للباحا صِادة ث بت ورشٍ للملال لال دالء هبا غيس احلاخة. -

ًساع امللاالت  -  .ثؼطى الأولوًة يف الًرش حسب اترخي ا 

دارة اللكَة،  التحٍصص مسٍصثودع امللاالت دلى متتب  -  :أأو ًتــم  املصاسةل  ػىلاملتواخس جملص ا 

 revue.rdsp@gmail.com:للمجةل الؼيوان اال لترتوين   

 يح اليرص،لكَة احللوق ،خامؼة سؼَسة   031الؼيوان الرًبسي :   ب  أأو ػىل
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 الَِئة الؼلمَة اال س ضاًرة للمجةلأأغ اء 

  أأ.د/ ســ يو  ( 10اجلزائــص خامؼــة)بــن ػــامص ثوو ــأأ.د/  ، (خامؼــة سؼِــــسة).د/ ،َــيب بــن ػــًل أأ

ـــأأ.د/ فاجللفــة( ، خامؼــة)دٌــُش  ــَســ  خامؼــة )وزي هؼميــيـ ــأأ.د/ ، اس(ــسي بلؼب  هرصــفور ــبــن ،ِ

أأدرار(  خامؼةمؼستص( ،أأ.د/ محلَـل صـا ) خامؼةأأ.د/ غٌلر غباس)ان(،ــــــثلمسخامؼة )ن ــــــادلً

د/ ػلَـان بـوز ن أأ. (،سؼِـــسةخامؼـة (،د/ُامل ُواري)خامؼة سؼِــسة)د/ هلادي غبس احلفِة أأ.، 

ـــد/لثلمسان(،خامؼــة )ة بومــسٍن ـــد/ ،اشــارت(،ــثِــخامؼــة )  (خامؼــة سؼِــــسة)ًصس محمــس أأمحــس ــ

ي بــن غــٌلر ــــــد/ملٌ (ة سؼِــــسةـخامؼــ)ار ــــد/ كــوادري خمتــ لف(ــالضــ خامؼــة)ي أأمحــس ــــد/رابح،

ــ) ــة ــــخامؼ ــأأ.، ارت(ــــثِ بصاُ ــن داود ا  ـــخامؼ)مي ــــد/ ب ــسر، ة(ـــلفــــاجلة ـــــــ خامؼــة )د/ مغــصيب كًو

د/ بـن (،خامؼـة سؼِـــسة)د/بولكي حسـن صـتِب ،  (خامؼة سؼِــسة)د/ مٌادي ملَتة  (،سؼِــسة

   (،خامؼـة سؼِـــسة)ً مي محمس /د(،خامؼة سؼِــسة)د/ أأسود محمس أأمني  (،خامؼة سؼِــسة)أأمحس احلاج 

خامؼـة )،َطـوس فتحـيد/، (،خامؼـة سؼِـــسة)د/ غٌلرة فتَحـة  (،خامؼة سؼِــسة)د/ ًزسان حٌلل 

 (،خامؼــة سؼِــــسة)دٌفــو  غبــس الؼٍزــز د/  (،خامؼــة سؼِــــسة)فِصــلمحمــس ســا  د/ (،سؼِــــسة

خامؼة )هواري أأحالمد/  (،خامؼة سؼِــسة)بسري أأمبارنة د/(،خامؼة سؼِــسة)ٌلنــس الصحـغامثين غبد/

لَاس هؼمية ) (،سؼِــسة   .(خامؼة سؼِــسة) مِلودودل الصسًق  د/ (،سؼِــسة خامؼةد/ ا 
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 **صابعفِصس الؼسد ال**

 ...........ة(ــــــالوظَفة التيفِشًة للوركة التجاًرة يف اللاهون اجلزائصي )الض َم و السفتج -10

  10 ...................................خامؼة سؼَسة،/ غامثين غبس الصمحن ،أأس تاذ حمارض "ب"د

/بوز ن د .............احلجص ػىل فاكس الأُلَة يف عوء الفلَ اال ساليم و اللاهون اجلزائصي -15

 14 ................................................ ،خامؼة سؼَسةبوصًتوف ،أأس تاذ حمارض"ب" 

شٍ ـــــاملسؤولَة املسهَة غن حوادث املصور ودور الت أمني اال لزايم للس َارات يف ثغطَة ُ -13

  32 ..……خامؼة س َسي بلؼباس،حلمية ، أأس تاذة حمارضة "ب"/بن دٌرس د...املسؤولَة.

 بوادي مصطفى، د/.......................ال الت أدًيبـــــــة يف اجملــــــــثطبَلات الؼلوبة امللٌؼ -10

 47 ..............................................................خامؼة  مؼستص،أأس تاذ حمارض "ب"

 ............ات املالَة ادلولَةــــــاجلزائًصة ومفاوعاهتا مع املؤسس ادلبلوماس َة اال كتصادًة  -12

 61. .................................................................. خامؼة سؼَسة،/غتَق الض َخأأ 

حـصاءات اال صـِار الؼلــاري يف اللاهون اجلزائصي -10 ملين بن غٌلر/ أأس تاذ  د/................ا 

 78.. ........................................................................خامؼة ثَارت،حمارض "أأ"

أأس تاذة أأ/ٌوس هوال،.....ات"ـــــاملَ اق الؼصيب حللوق اال وسان"املسار ،احملتوى و الألِ -10

 108. ....................................................................خامؼة سؼَسة،مساػسة "أأ"

صي غبس التصمي ،أأس تاذ ـــــأأ/ مع.............................هظام احلساابت املرصفِة الرسًة -11

 128 ..................................................................خامؼة سؼَسة،س "أأ"ــــــمساغ

ة  - 12  ....حٌلًة اجملال التيظميي املس تلل غن ،ًصق الصكابة ػىل دس تورًة اللواهني الؼ ًو

 143.. ................خامؼة  س َسي بلؼباس،أأس تاذ مساػس "أأ"  أأ/ بن دحو هور ادلٍن،

هؼسام رابطة الس ببِة يف حصمييت اللتل واجلصح اخلط أ يف اجملال الطيب  -01         ................. ا 

 157... ..............................خامؼة سؼَسة،أأس تاذ ة مساػسة "أأ" أأ/بوسٌلحة أأمِية ،

كلميَة "دراسة حال جلامؼة ادلول الؼصبَة " -00  ادلبلوماس َة ادلاغَة هبسًل حلل الأزمات اال 

 174... ........................................................خامؼة سؼَسة ،/ بن ػُىس أأمحسد
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ور ـ/معأأ ....................عـــــــة و الواكــــص بني اليصو  اللاهوهِـــــــامثر يف اجلزائــــاال ست -05

 198 ............................................................................خامؼة مس تغامنمحمس،

اب.  ) دراسة ملارهة  -03 معصاين نٌلل ادلٍن،أأس تاذ  أأ/ .......(اجلصمية امليظمة وحصمية اال ُر

                   214 . ........................................................املصنز اجلامؼي ابليؼامة،''أأ''مساػس 

دراسة "ال الصفلات الؼمومِة كالَة للحفاظ ػىل املال الؼامــــــــحتسًس احلاخات يف جم -00

بصاُمي أأ ......."ملارهة  239 ....................................س َسي بلؼباس خامؼة،/سٌليح ا 

 ل  الأمضاج و الللاحئ الادمِةـاال صاكلَات الرشغَة و اللاهوهَة اليامجة غن معلَات هل -02

 249 ...............................................خامؼة سؼَسة،جماُس ٍزن الؼابسٍن الأس تاذ/

 /حمي ادلٍن حسُبة ...أأ ....ًة الضِود يف الأهظمة الأساس َة للمحا م اجليائَة املسولحٌل -00

 268 .............................................................. 5خامؼة لوهُ  ػًل  البلَسة ،

مل ف َةل،أأس تاذة مساػسة " أأ"  ..........حق املؤلف ػىل املصيفات اال صِاًرة -00  أأ/ سًو

 282.... ..............................................................................خامؼة سؼَسة 

ص ادلولَة ـــــابملؼاًِ هتا جمواصفات اجلودةــــــات وػالكـــــاملسؤولَة اال حامتغَة للمؤسس -01

"iso"..................... مصطفى ايش ــــأأ/لؼض سةوــِـــة سؼ ــــــادر ،خامؼـــ/ مز ن غبس اللأأ 

 305. ..................................................................................،خامؼة البلَسة

لزام ابملطابلة يف ال رشًع اجلزائصي -02   "أأ "ػادل معريات ، أأس تاذ مساػس  أأ/..............اال 

 331 ..................................................................خامؼة محَ خلرض ابلــــوادي 

) دراسة كاهوهَة  ةـــــا ػىل التمنَة اال كتصادًـــــــــل التتٌولوحِــــــأأثص الؼلس ادلويل ليل -51

 346........................................... خامؼــــــة أأدرار،أأ/ ابًـــــة فتَحة.......حتلَلَة(

م الت أسُس َة والتلالَس الس َاس َة ـــــــــوري يف اجلزائص" بني اللِــــل ادلستـــــــالتؼسً -50

 355.. ...............خامؼة مخُس ملَاهة،أأ""أأ/صسًق سؼوداوي،أأس تاذ مساػس ......."

الَات كِاس الفس -55  أأ/مصطفى دوا ...........................اد يف الؼامل.ــــــــــــ،صق وأ

 387......... ..،.........................للؼلوم الس َاس َة، "اجلزائص"املسرسة الو،يَة الؼلَا 

ةــــــــــــاحملاابة غن ،ًصق اللّجوء ا ه صفلات ال س -53  ســأأ / ،اُري الؼِ .................ًو

 404........ ..........................................................................خامؼة سؼَسة 
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س تلالل أأغ اء -50 اذة ــــــ/هــوال لصلـج،أأستـأأ ...... صـــــــــــــــالربملان يف اجلزائ عٌلانت ا 

 413..... ........................................................مساغـسة " أأ " خامؼة ستِتسة

ة ـــــخامؼ ،أأس تاذة حمارضة / حبــار أأمـال،د/..................... احلق يف احلَاة اخلاصة -52

ـصان  436 ............................................................................................ُو

 ة " دراسة يف ظلـــــــور جلان الؼجز الوالئَة يف ال سوًة ادلاذلَة للميازػات الطبِد -50

/صايم  د/...................املتؼلق جميازػات ال ٌلن اال حامتغي" 11 - 11أأحاكم اللاهون رمق  

 456.. ...........................................................................خامؼة ثَارت،أأمحس

ص "ب" ـ/ذساوي محمس ،أأس تاذ حماعد........التمنَة الس َاس َة للمجمتع احملًل يف اجلزائص -50

 470 ...................................................................................خامؼة سؼَسة،

صزوق ـــــــ/بـد......... ..................دور َُئة الأدم املتحسة يف حٌلًة حلوق اال وسان  -51

 494...... .....................................................................خامؼة مس تغـامن،حاج

52      -Les sanctions économiques unilatérales Vue juridique sur la      

     légalité des dispositions............... Dr. Saidi Benyahia,Maitre de        

     conférence « B »..............Université  de Saida............. .................. P506 
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 **لكمة الؼسد الصابع** 

وان ب أن شو الأمل لكَّ حي البحوث اللاهوهَة و الس َاس َة ًصسر الؼسد الصابع من جمةل

عافًِا للباحثني لًرش ملاالهتم و هوهثم يف ظل املتطلبات  ٍتون ُشا امليتوج الؼلمي ف اًء ا 

هتاخات الؼلمَة.   اجلامؼَة اليت ثسفؼِم و حتّفزمه ا ه مًزس من اال 

ُشٍ الأذرية اليت ثؼطي للجامؼة ماكىهتا الص دًة يف اجملمتع، ففي الؼرص احلارض  مل 

س رسال اجلامؼة ملصورًة ػىل الأُساف التللَسًة من حِا البحا غن املؼصفة و اللِام ثؼ

ه ثلبَة حاخاثَ و  ابلتسٌرس، بل امتست لتجؼل مهنا رنزيًة أأساس َة للمجمتع اذلي ٌسؼى ا 

 ثوفري متطلباثَ.

 والتسًرب للتؼلمي ذربات و من خمصخات و ا ماكانت فاجلامؼة جما ثلسمَ جملمتؼاهتا

ص ابثت، و أأن ر من أأّي وكت  م،ى، ثلؼب دورًا ُامًا يف حتًصم التمنَة الضامةل، املس مت

بوصفِا أأرفع املؤسسات التؼلميَة اليت ًيا  هبا ثوفري ما حيتاخَ اجملمتع، و يه مت ل املصانز 

حساث أأي ثلسم مؼصيف أأو احامتغي حلِلي.   الأساس َة للبحوث الؼلمَة اليت بسو ا ًصؼب ا 

ني اجلامؼة و اجملمتع ثلوي املِارات و ثشيك اال بتاكر دلى الفصد، هظصًا ملا فالتفاػلَة ب

كتصادًة و ثلافِة.  للتؼلمي اجلامؼي من أأبؼاد احامتغَة و ا 
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 م و اًسفذجة(َاًوػَفة اًخيفِشًة ٌَوزكة اًخجاًزة يف اًلاهون ادلزائصي )اًض  
      

 اصلنخوز/ ؾامثين ؾحس اًصمحن ،ٔبس خار حمارض "ة"      

 خامـة سـَست        

 ملسمة:

َّية حّسذُا اًلاهون   ثخضمن   ألوزاق اًخجاًزة يه ظىوك ٔبو س يساث صلكَة مىذوتة وفلا ًرشوظ مـ

ذفؽ مدَف مـّّي من اًيلوذ، و ملدوةل ٔكذات ٌَوفاء و إلئامتن و كاتةل ٌَخساول ابًعًصلة اًخجاًزة، و  ٕاًزتاما حمهل

 جس خحق ٕاّما صلى إلظالغ بٔو تـس ٔبخي كعري.

 –اًس يس ٔلمص  –اًض َم  –و ًيؼم اًلاهون اًخجازي ادلزائصي س خة ٔبهواغ من ألوزاق اًخجاًزة يه: اًسفذجة 

ي اًفاثوزت اًخجاًزة. –س يس اًيلي  –س يس ارلزن   ؾلس حتًو

و ًلس ٕاؾخرب اهلرشّغ ادلزائصي اًض َاكث و اًسفاجت س يساث ثيفِشًة ٕارا مت اًخحََف اًصمسي ًإلحذجاخاث ظحلا 

ٌَلاهون اًخجازي ذون اذلاخة ٕاىل اٌَجوء ٕاىل اًلضاء و ٕاس خعساز حنك ثضبٔن اذلق اًثاتت يف اًس يس اًخجازي 

ذلال ابًًس حة ذلنك اًخحىمي. فٕارا ٕاس خوفت ٕاحصاءاث إلحذجاح ظحلا ٔلحاكم ٔبو ٕاظساز ٔبمص تدٌفِشٍ نٌل ُو ا

اًلاهون اًخجازي، و مل ًمت اًوفاء خاس ٌضلائن اًلِام ابذلجز ؿىل ٔبموال اهلسٍن مبوحة اًض َم ٔبو اًسفذجة، و 

ٌل ابًعَلة اًخيفِشًة. ذون اذلاخة ٕاىل ٕارماُز
1
 

ث اهلسهَة و إلذاًزة ٌَض َاكث و اًسفاجت مضن اًس يساث و جتسز إلصازت ٕاىل ٔبّن ثعيَف كاهون إلحصاءا

اًخيفِشًة ٔبمص خسًس مل ًـِسٍ اًيؼام اًلاهوين ادلزائصي من كدي.
2

 

 س حلا هلا مت رهٍص فٕاهيا س يدٌاول يف ُشا اهللال ُاثَ ألوزاق اًخجاًزة ٕاظاز ثيؼميِا كاهوهَا .

 

 

 

 

                                      
1
 اًعَلة اًخيفِشًة. و ُشا دصوخا ؾن ألظي اطلي ًليض تـسم حواس اًلِام إبحصاءاث اًخيفِش ادلربي ٕالّ مبوحة وسزة ثيفِشًة ٌَس يساث اًخيفِشًة ؿَهيا 
2
س من ظالحِاث ُياك من رُة ٕاىل اًلول تبّٔن اهلاكن اًعحَـي ٕلضفاء ظفة اًس يس اًخيفِشي ٌَض َم و اًسفذجة ُو اًلاهون اًخجازي و كواهّي اهلاًَة، و ًُ 

 ق.ٕا.ح.م.ٕا ٔبن ًضفي اًلّوت اًخيفِشًة ؿىل س يساث مل مييحِا ُشٍ اًعفة اًلاهون اطلي هؼمِا.

 2007-2006ا اًعسذ: مَزي ؾحس اًصمحن ، ظصق اًخيفِش ادلربي ،حمارضاث ٔبًلِت ؿىل ظَحة اهلـِس اًوظين ٌَلضاء، ادلزائص، ذفـة ٔبهؼص يف ُش -
 

 .43،ض 
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 ىل س يس ثيفِشياهلعَة ألّول: حتّول وػَفة اًسفذجة هوزكة جتاًزة إ 

 ق.ث.ح و ما ًَهيا. 389اًسفذجة يه س يس جتازي ختضؽ ٔلحاكم اهلاذت   

و ًلعس هبا حمصز ًخضمن بٔمصا ظاذزا من رسط ٌسمى اًساحة ٕاىل رسط ٌسمى اهلسحوة ؿَََ، و رعل 

َّيا من اًيلوذ ٕاىل رسط اثًر )بٓدص( ُو اهلس خفِس ٔبو اذلامي تـس اًخؼِري يف ماكن  مـّّي و تبٔن ًسفؽ مدَلا مـ

 يف سمان حمّسذ ٔبو صلى إلظالغ.

و ًيك ثخحول وػَفة اًسفذجة هوزكة جتاًزة ٕاىل س يس ثيفِشي ثلين حامَِا من اٌَجوء ٕاىل اًلضاء ٕلس خعساز 

 حنك هنايئ ابذلق اًثاتت هبا، جية ٔبن ثلسم ٔبول ٕاىل اًوفاء ؾيس حَول ٔبخي إلس خحلاق.

جية فَِ ذفؽ كمية اًسفذجة، و ُو من اًحَاانث إلًزامِة اًيت  و ًلعس تبٔخي إلس خحلاق )اتزخي( اهلَـاذ اطلي

ا  389جية نخاجهتا يف اًسفذجة ظحلا ٌٌَلذت  ق.ث.ح، و ًؤذي ختَّف ُشا اًحَان يف اًسفذجة ٕاىل ٕاؾخحاُز

مس خحلة اصلفؽ صلى إلظالغ.
1
 

اذلامي اًرشؾي اًصحوغ ؿىل و ثؼِص ٔبمهَة ُشا اًخازخي يف هوهَ ًـخرب تساًة ًرساين اهلِي اًيت جية فهيا ؿىل 

 اهلوكـّي اًضامٌّي يف حاةل ؿسم اًوفاء.

نٌل ٔبهَ ٍىون ؿىل اذلامي ٕاهخؼاز ُشا اًخازخي من ٔبخي ثيفِش ٕاًزتامَ تخلسمي اًسفذجة ٕاىل اهلسحوة ؿَََ من 

ًوفاء. و ٔبخي اًوفاء. نٌل ًـس ُشا اًخازخي تساًة ذلساة اًفوائس اًلاهوهَة هلعَحة اذلامي اطلي مل حيعي ؿىل ا

ثؼِص ُشٍ ألمهَة ٔبًضا يف ٔبهنا ثسل ؿىل هناًة ثساول اًسفذجة و ُو ما ًفِس تبّٔن اًخؼِرياث اًالحلة ًِشا 

اًخازخي ل حىون ملدوةل.
2
 

 اًفصغ ألّول: ظصق حتسًس اتزخي إلس خحلاق

َّية من إلظالغ       بٔ   و تـس مّست كس حىون اًسفذجة مس خحلة ألذاء مبجصذ إلظالغ، ٔبو تـس مّست مـ

َّية من اتزخي مـّّي ٔبو يف اتزخي مـّّي. مـ
3
 

 اًسفذجة اهلس خحلة صلى إلظالغ  -1

ق.ث.ح واحدة اًوفاء ؾيس ثلسميِا، مبـىن  411حىون اًسفذجة مس خحلة صلى إلظالغ ظحلا ًيط اهلاذت  

ٌَسفذجة اهلسحوتة ٔبّن ُشٍ اًسفذجة حىون مس خحلة اصلفؽ صلى إلظالغ، و ًخحسذ مِـاذ إلس خحلاق ابًًس حة 

هبشا اًضلك تخلسميِا ٕاىل اهلسحوة ؿَََ ٕلس خفاء كميهتا و تشعل ميىن اًلول ٔبّن اًسفذجة اهلس خحلة صلى 

                                      
1
 ق.ث.ح. 9فلصت  390ٍصاحؽ هط اهلاذت  
2
 .118، ض  2010ٔبهؼص ، تَـُساوي َلس اًعاُص ، اًوخزي يف رشخ ألوزاق اًخجاًزة ، ذاز ُومة ،  
3
 ق.ث.ح. 410ؽ هط اهلاذت ٍصاح 
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إلظالغ ًخحسذ اتزخي ٕاس خحلاكِا تياءا ؿىل ٕازاذت اذلامي، و رعل تبٔن ًلسرما ٕاىل اهلسحوة ؿَََ يف ٔبي وكت 

 ٍصاٍ مٌاس حا مٌش ٕاوضاهئا.

صك حتسًس اتزخي إلس خحلاق يف ُشا اًيوغ من اًسفاجت من صبٔهَ إلرضاز مبعاحل اهلَزتمّي كري ٔبّن اهلالحغ ٔبّن ح

يف اًسفذجة حِر ًؼي مصنزمه كَلا و ٍهتسذمه دعص اًصحوغ ؿَهيم من اذلامي ذالل فرتت ثعول ؾيس ؿسم كِام 

مي جمربا ؿىل ثلسمي اهلسحوة ؿَََ ابًوفاء، و ُو ما ٔبوحة اهلرشّغ ادلزائصي ثلَِس ُشٍ اذلًصة جبـي اذلا

اًسفذجة ٕاىل اهلسحوة ؿَََ يف لك اذلالث يف ذالل س ية ثحسٔب من اتزخي ٕاوضاهئا.
1
 

نٌل ثـّصط اهلرشّغ ادلزائصي ٕاىل حق اًساحة و اهلؼٍِصن يف ُشٍ اهلّست، حِر بٔخاس ٌَساحة ثلعري ٔبو اهلس 

ثحسبٔ من اًخازخي اطلي ًًهتيي فَِ  يف ٔبخي اًس ية ،و حـي مىٌة اًخلعري فلط ٌَمؼٍِصن .نٌل حـي مّست اًس ية

مٌؽ ثلسمي اًسفذجة اهلضرتظ من ظصف اًساحة.
2
 

و ًرتثة ؾن ؿسم مصاؿات ُشٍ اًلواؿس سلوظ حق اذلامي يف اًصحوغ ؿىل اهلؼٍِصن          و اًساحة و 

 سائص اهلَزتمّي يف اًسفذجة فامي ؿسا اهلسحوة ؿَََ اًلاتي.

 ة من إلظالغاًسفذجة اهلس خحلة تـس مّست مـَّي -2

َّية من إلظالغ ٔكن ًشهص فهيا مثال ٕاذفـوا تـس صِص من   ميىن ٔبن حىون اًسفذجة مس خحلة تـس مّست مـ

إلظالغ، و هلـصفة اتزخي ٕاس خحلاق ُشا اًيوغ من اًسفاجت جية ثلسمي اًسفذجة ٕاىل اهلسحوة ؿَََ هبسف 

و ما ًـين كاهوان ٔبّن ُشا اًيوغ من اًسفاجت ٍىون واحة اًخلسمي ٌَلدول ؿىل ٔبساش  اذلعول ؿىل كدوهل ًِا. ُو

ٔبّن ُشا ألذري ُو اطلي ًخحسذ مبوحدَ اتزخي إلس خحلاق. فٕان كدي اهلسحوة ؿَََ اًسفذجة ٔبظححت ُشٍ 

ألذريت مس خحلة اصلفؽ تـس ٕاهلضاء اهلّست اهلشهوزت فهيا من اتزخي اًلدول. ٔبّما ٕارا زفغ اهلسحوة ؿَََ اًخبٔصري 

ت اهلشهوزت ٔبهفا ثحسٔب يف اذلساة من اتزخي حتٍصص ٕاحذجاح تـسم اًلدول اطلي ًخـّّي ؿىل اذلامي ابًلدول فٕاّن اهلسّ 

 حتٍصٍص تـس زفغ اهلسحوة ؿَََ اًلدول.

و ٕان مت اًلدول ذون تَان اتزخيَ فِـس ابًيؼص ٌَلاتي ٔبهَ كس مت يف اًَوم ألذري من ألخي اىلسذ ًخلسمي  

اًسفذجة ٌَلدول.
3
 

 

                                      
1
ق.ث.ح تلًوِا: "ٕاّن اًسفذجة اهلسحوتة ابًوفاء صلى إلظالغ واحدة اصلفؽ ؾيس ثلسميِا ، و جية ٔبن ثلسم ٌضلفؽ ذالل س ية من  411و ُشا ما خاءث تَ اهلاذت  

 اتزخيِا.....".
2
 ق.ث.ح. 411ٍصاحؽ هط اهلاذت  
3
 ق.ث.ح. 412ٍصاحؽ هط اهلاذت  
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َّية من اتزخيِااًسفذجة اهل  -3  س خحلة اًوفاء تـس مّست مـ

َّية من اتزخي ٕاوضاهئا ففي ُشٍ اذلاةل ًخحسذ اتزخي   كس حىون اًسفذجة مس خحلة اًوفاء تـس مّست مـ

َّية من ُشا اًخازخي. و يف ُشٍ  ٕاس خحلاق اًسفذجة ابًيؼص ٕاىل اتزخي إلوضاء، حِر ًحسٔب يف حساة اهلّست اهلـ

ٕلس خحلاق إبزاذت اًساحة ٔبو اهلؼِص و ًُس ٌَحامي نٌل ُو اذلال يف اًسفذجة اًواحدة اذلاةل ًمت حتسًس اتزخي ا

 اصلفؽ صلى إلظالغ.

 اًسفذجة اهلس خحلة يف اتزخي مـّّي  -4

اًلاًة ُو حتسًس اتزخي اًسفذجة تَوم مـّّي ٔبو اتزخي مـّّي، و ابًخايل ٍىون ُشا اًخازخي ُو اًَوم اطلي  

ي من كدي اهلسحوة  ؿَََ ذون ثبٔذري.ًمت فَِ ذفؽ اًسفذجة ٌَحام
1
 

 اًفصغ اًثاين: ٕاًزتام تخلسمي اًسفذجة ٌَوفاء

ًخـّّي ؿىل اذلامي إلًزتام تخلسمي اًسفذجة يف اتزخي ٕاس خحلاكِا ٕاىل اهلسحوة ؿَََ ٌَمعاًحة تلميهتا، فلمية  

ٍىون ؿىل اصلائن تلمية  اًسفذجة ذٍن، و اًلواؿس اًـامة ثلذيض تبّٔن اصلٍن معَوة و ًُس َلول .و ؿىل رعل

اًسفذجة ؿسم ٕاٌُلل ُشا إلًزتام و اهلمتثي يف اًخلّسم ًوم إلس خحلاق ٕاىل اهلسحوة ؿَََ )اهلسٍن تلمية اًسفذجة( 

ٌَمعاًحة تسًيَ اًثاتت يف اًسفذجة.
2
و اًلاؿست يه ٔبّن اًوفاء ٍىون ٌَحامي اًرشؾي ٌَسفذجة و ُو ما ًؤذي  

اهلسحوة ؿَََ ٔبل و ُو اًخبٔنّس من رشؾَة اذلامي ٌَسفذجة، و ٍىون اًخبٔنّس  ٕاىل وحوذ ٕاًزتام اثين يف خاهة

ق.ث.ح  ابًخبٔنّس من هؼامِة اًخؼِرياث ٕارا اكهت كس  416من رشؾَة اذلامي حسة ما ثليض تَ اهلاذت 

 وظَت ٕاىل اذلامي اًرشؾي ؾن ظًصق سَسةل كري مٌلعـة.

                                      
1
ًلاهون غ ادلزائصي ٕاُامتما ذاظا ابهلواؾَس، حِر وضؽ ؿّست كواؿس ذلساهبا ثفاذاي ًإلدذالف اطلي كس ًًضبٔ تّي ٔبظصاف اًسفذجة .  و كس ثضمهنا اًلس ٔبوىل اهلرّش  

 اًخجازي ادلزائصي و يه اكًخايل: 

ا فٕان مِـاذ إلس خحلاق ٍىون يف اًخازخي اهللاتي من اًضِص ٕارا اكهت اًسفذجة مس خحلة ًضِص ٔبو ؿّست صِوز من اتزخي مـّّي ٔبو تـس إلظالغ ؿَهي اًلاؿست الٔوىل:

خاهفي  31اتزخيِا و ُو  اطلي مت فَِ اصلفؽ ، و إبهـسام اًخازخي اهللاتي ًلؽ إلس خحلاق يف اًَوم ألذري من اًضِص اهلشهوز. و مثاهل سفذجة مس خحلة تـس صِص من

 ق.ث.ح. 3فلصت  412خازخي اهللاتي يف اًضِص اًواحة فَِ اًوفاء و ُشا ما خاء يف اهلاذت فِفصي ٕلهـسام اً  28/29تُامن ٍىون اتزخي إلس خحلاق ُو 

 : ٕارا حسحت اًسفذجة ًضِص و هعف ٔبو ؿست ٔبصِص و هعف مٌش اتزخيِا ٔبو اتزخي إلظالغ ؿَهيا، فِجة ٔبن ًحسٔب يف حساة ألصِص اكمةل مت ًضافاًلاؿست اًثاهَة

 ًوم. 15ًـين  صِصق.ث.ح، فٌعف  412ألذريت من هط اهلاذت ًوم ظحلا ٌَفلصت  15ٕاٍهيا تـس رعل 

( ًوما ، حسة هط 15( ٔبايم ٔبو مخسة ؾرش )08اًخـحري تامثهَة ٔبايم ٔبو مخسة ؾرش ًوما ل ٍصاذ هبا ٔبخي ٔبس حوغ ٔبو ٔبس حوؿّي تي ٍصاذ تَ مثاهَة ) اًلاؿست اًثاًثة:

 ق.ث.ح. 6فلصت  412اهلاذت 

صمسَة ثسذي يف حساة اهلواؾَس ، كري ٔبهَ ٕارا ظاذف اتزخي إلس خحلاق ًوم ؾعةل زمسَة فٕاهَ ميخس ُشا ألخي ٕاىل ٔبّول ًوم معي ٔبايم اًـعي اً اًلاؿست اًصاتـة:

 ق.ث.ح. 4/فلصت 462ًَََ حسة هط اهلاذت 

 ق.ث.ح. من 464و ل ًسذي يف حساة اهلواؾَس اًلاهوهَة ٔبو إلثفاكِة اًَوم اهلـّّي ٕلتخساء زسايهنا و ُو ملذيض اهلاذت 
2
 .72، ض  2008ٔبهؼص ، سَمي سـساوي ،اًس يساث اًخجاًزة يف اًلاهون ادلزائصي ، ذاز اذلسًر ٌَىذاة ،  
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ًويم اًـمي اًخاًَّي ًَوم اًخلسمي. و يف حاةل ؿسم ثلسمي  و ًخـّّي ثلسمي اًسفذجة ًوم ٕاس خحلاكِا ٔبو يف ٔبحس

اًسفذجة ٌَوفاء يف اتزخي ٕاس خحلاكِا فٕاهَ ًخـّّي ؿىل اهلسٍن تلميهتا ٕاًساغ مدَف اًسفذجة ؿىل وخَ اًوذًـة ٕاىل 

ظيسوق اًوذائؽ و ألماانث ؿىل هفلة و ثحـة اذلامي.
1
 

ر ل جيرب اذلامي ؿىل كدول كمية اًسفذجة كدي و ل ميىن ٔبن ًمت اًوفاء كدي اتزخي إلس خحلاق، حِ

إلس خحلاق، و ٕان مت اصلفؽ كدي إلس خحلاق فِىون رعل ؿىل ثحـة اهلسحوة ؿَََ اهلويف، ٕاّل ٔبّن إلثفاق كس 

ٌسمح خبعم اًوزكة اًخجاًزة و ُو ما ًـس وفاءا مس حلا ًلمية اًسفذجة كدي اتزخي ٕاس خحلاكِا. و ؿاذت ما 

يف اًسفاجت اهلسدٌسًة.جس خـمي ُشٍ اًعًصلة 
2
 

فٕارا مت اًوفاء تلمية اًسفذجة من كدي اهلسحوة ؿَََ يف اتزخي إلس خحلاق ٌَحامي اًرشؾي ذون قش ٔبو دعبٔ 

حس مي من خاهحَ و ذون مـازضة من ٔبحس ،فلس ًخحَي اهلسحوة ؿَََ من ٕاًزتامَ و ثربٔب رمذَ من اصلٍن 

ة من ضٌلن اًوفاء ٌَحامي  و ٍزول دعص اًصحوغ اًرصيف اًرصيف، و ابًيدِجة ثربٔب رمة اهلوكـّي ؿىل اًسفذج

 ؿَهيم مبلذىض اًسفذجة.

ٔبّما يف حاةل ٕامذياغ اهلسحوة ؿَََ ؾن اًوفاء تلمية اًسفذجة ٌَحامي اًرشؾي مذشزؿا جلك ؿشز وـسم جسَّمَ 

رشّغ ادلزائصي هللاتي اًوفاء، ٔبو ٕاهلضاء اًسفذجة تعًصق اهللاظة، ٔبو ٔلي سخة بٓدص. ففي ُشٍ اذلاةل ٔبوحة اهل 

ؿىل اذلامي حفاػا ذللوكَ يف اًصحوغ ؿىل اًضامٌّي بٔي اهلوكّـّي اهلَزتمّي يف اًسفذجة
3
إبختار مجةل من  

َّية.  إلحصاءاث مضن مواؾَس مـ

 

 

                                      
1
 ق.ث.ح. 418ٍصاحؽ هط اهلاذت  
2
ٌَحضاؿة اهلضحوهة ، و جس خـمي اًسفاجت اهلسدٌسًة ؿاذت يف إلؾامتذاث اهلسدٌسًة ، حِر ًمت جسَمي سفذجة ملاتي ثلسمي اذلامي ولموؿة اهلسدٌساث اهلمثةل  

ن ثعاتق اهلسدٌساث فِلوم اهلسحوة ؿَََ و ُو ؿاذت يف ُشٍ اذلالث ما ٍىون تياك تسفؽ كمية اًسفذجة ٌَحامي يف ملاتي ٍلوؿة اهلسدٌساث، و تـس ٔبن ًخبٔنس م

سفذجة اهلسدٌسًة خماًفة ٌَلواؿس اًـامة اًيت ثلوم ؿَهيا هلا ُو مضرتظ يف دعاة إلؾامتذ اهلصسي من اًحيم ٕاىل اهلس خفِس من إلؾامتذ اهلسدٌسي . و ل جضلك اً 

ٌساث و اًيت متثي اًسفذجة من هوهنا ثخضمن ٔبمص كري مرشوظ ، تي لك ما يف ألمص يف ُشٍ اذلاةل ٍىون وفاء اًسفذجة ملِسا تخلسمي اذلامي ولموؿة من اهلسد 

 اًحضاؿة اهلخـاكس ؿَهيا.
3
 ق.ث.ح. 426ٍصاحؽ هط اهلاذت  

 اًصحوغ اًرصيف من كدي اذلامي اًرشؾي كدي اتزخي إلس خحلاق مشهوزت ؿىل سخِي اذلرص يف ق.ث.ح و يه: حالث -

 ٕارا حعي إلمذياغ اًلكي ٔبو ادلزيئ ؾن اًلدول. -1

 ظائي.يف حاةل ٕافالش اهلسحوة ؿَََ سواء اكن ظسز مٌَ اًلدول ٔبول ٔبو ثوكف ؾن ذفؽ ذًوهَ و ًو مل ًثخت حبنك ٔبو جحز ٔبمواهل ذون  -2

 ٕارا ٔبفَس ساحة اًسفذجة اًيت ل ًخـّّي ثلسميِا ٌَلدول.  -3
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 اًفصغ اًثاًر: إلحذجاح ًـسم اصلفؽ )اًوفاء(

اتزخي إلس خحلاق، تي ٔبّن ل ًلذرص زحوغ اذلامي ؿىل اًضامٌّي حفسة يف حاةل إلمذياغ ؾن اًوفاء يف  

ُياك حالث جيزي فهيا اًلاهون اًصحوغ اًرصيف كدي مِـاذ إلس خحلاق.
1
و ًخحمت ؿىل اذلامي يف ذمازس خَ  

ٌَصحوغ اًرصيف اًخلِّس ابًعًصق اطلي زمسَ هل اهلرشّغ ادلزائصي و اطلي ًحسبٔ إبزحاث ٕامذياغ اهلسٍن اًرصيف ؾن 

 . اًوفاء يف وزكة زمسَة جسمى إلحذجاح

و إلحذجاح تـسم اصلفؽ ٔبو اًوفاء ُو ؾحازت ؾن وزكة زمسَة حتصز ؿىل ًس نخاتة ضحط اىلوكة حيصز تياءا  

ؿىل ظَة اذلامي ٔبو انئحَ و ثرتك وسزة حصفِة مٌَ ٌَمسحوة ؿَََ. ًثخت من ذالهل ٕامذياغ اهلسحوة ؿَََ 

صي ل ًلوم ٔبو من ًلوم ملامَ ؾن اصلفؽ ًَحفغ اذلامي تشعل حلَ يف اًصحوغ ؿىل  اًضامٌّي و ُو ٕاحصاء حُو

ق.ث.ح و ما ًَهيا و اهلاذت  420ملامَ ٔبي ٕاحصاء ًعسز من اذلامي ٕاّل فامي ًخـَق ابذلالث اًوازذت يف اهلواذ 

ق.ث.ح و اهلخـَلّي حباةل اًسفذجة اًضائـة، و حاةل ذفؽ اًسفذجة مبوحة ص َم ؿاذي ٔبو ٔبمص ابذلواةل  428

 ًصسي.ؿىل تيم ادلزائص ٔبو ص َم ج

 :/مِـاذ حتٍصص إلحذجاح

اًلاؿست يف مِـاذ حتٍصص إلحذجاح يه ٔبهَ ابًًس حة ٕلحذجاح ؿسم اًلدول فميىن حتٍصٍص يف ٔبي وكت من  

اتزخي إلمذياغ ؾن اًلدول حىت مِـاذ إلس خحلاق.
2
 

 ٔبّما ابًًس حة هلَـاذ حتٍصص ٕاحذجاح ؿسم اًوفاء فذخوكف ؿىل هَفِة حتسًس اتزخي إلس خحلاق.

ابًًس حة ٌَسفذجة مس خحلة اصلفؽ ٔبو اًوفاء يف مِـاذ ًوم حمّسذ ٔبو يف ٔبخي مـّّي من اتزخي ٕاوضاهئا، ٔبو ثغل  -1

( ًوم 20اهلس خحلة تـس مّست من اتزخي إلظالغ ؿَهيا فـن ثلسمي إلحذجاح تـسم اًوفاء ٍىون ذالل ؾرشٍن )

ٌَحامي ٔبن حيصز إلحذجاح يف ًوم إلس خحلاق  اهلواًَة ٌََوم اطلي جية فَِ  ذفؽ كمية اًسفذجة،و ؿَََ ل ميىن

و ٕاّل ؿّس ابظال.
3
 

ٕارا اكهت اًسفذجة مس خحلة اًوفاء صلى إلظالغ جية حتٍصص إلحذجاح مضن هفس اًرشوظ اىلّسذت ثلسميِا  -2

ٌَلدول ٔبي ذالل س ية من اتزخي حسهبا، فٕان حسج و كسمت اًسفذجة ٌَوفاء ٌَمّصت ألوىل يف اًَوم ألذري من 

مِـاذ اًخلسمي  خاس حتٍصص إلحذجاح يف اًَوم اهلوايل مدارشت
4

 442.    و ًمت إلحذجاح ٕاسدٌاذا ٕاىل هط اهلاذت 

                                      
1
 ق.ث.ح. 441ٍصاحؽ هط اهلاذت  
2
 ق.ث.ح. 1/فلصت 427ٍصاحؽ هط اهلاذت  
3
 ق.ث.ح. 3/فلصت 427ٍصاحؽ هط اهلاذت  
4
 .93، ض  2005ٔبهؼص ، انذًة فوضَي ، ألوزاق اًخجاًزة، ذاز ُومة، ادلزائص،  
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ق.ث.ح يف موظن اًضرط اطلي اكن جية ؿَََ وفاء اًسفذجة )اهلسحوة ؿَََ( بٔو تبٓدص موظن مـصوف 

ق اًخسّذي وحة حتٍصص إلحذجاح هل، و ٕارا ثضميت اًسفذجة رشظ اًلدول ٔبو اًوفاء إلحذَاظي ٔبو كدول تعًص

يف موظن ألصزاض اهلـيَّي توفاهئا ؾيس إلكذضاء، ٔبو يف موظن اًلري اطلي كدَِا تعًصق اًخسّذي.  و جية ٔبن 

 ًددؽ حتٍصص إلحذجاح تددََف ًٔلظصاف اهلـيَة إبثحاغ هفس إلحصاءاث.

من وسزة حصفِة من اًسفذجة ق.ث.ح ٔبهَ ًيك ٍىون إلحذجاح حصَحا وحة ٔبن ًخض 443و ثضَف اهلاذت 

مبا ثضميخَ من تَاانث ٕاحداًزة و ٕادذَاًزة  و اًلدول و اًخؼِرياث .نٌل ًَزم ٔبن ًخضمن إلحذجاح ؿىل ٕاهشاز 

ابصلفؽ و ٔبن ًشهص فَِ ما ٕارا اكن اهلَزتم ابًوفاء حارضا بٔو كائحا مؽ تَان ٔبس حاة  زفغ اًوفاء و اًـجز ؾن 

اًخوكِؽ ٔبو زفضَ.
1
 

ٍصص إلحذجاح يف اهلواؾَس اًلاهوهَة اهلعَوتة طلعل زحوث ثلسمي اًسفذجة ٕاىل اهلسحوة ؿَََ ًرتثة ؿىل حت 

اًوفاء( و ٕامذياؿَ ؾن اًلدول ٔبو اًوفاء.         و ٌس خددؽ وضوء حق  –يف اهلواؾَس اىلّسذت ٌَخلسمي )اًلدول 

ٌلؿة و ؿىل وخَ اًخضامن و ذون ما اذلامي يف مدارشت اًصحوغ اًرصيف ؿىل اهلَزتمّي ابًوفاء سواء فصاذى ٔبو ح

 حاخة ؿىل مصاؿات اًرتثُة اطلي ثواًت ؿَََ ٕاًزتاماهتم .

نٌل ًرتثة ؿىل حتٍصص إلحذجاح و ثحََلَ ٌَمسٍن وفق ما س حق حتّول وػَفة اًسفذجة هوزكة جتاًزة ٕاىل  

ُشا ما هعت ؿَََ اهلاذت  س يس ثيفِشي ًمت مبوحدَ اٌَّجوء ٕاىل اذلجز ؿىل ٔبموال اهلَزتمّي يف اًسفذجة      و

ق.ث.ح تلوًِا:" ميىن ذلامي اًسفذجة اىلصز فهيا ٕاحذجاح ًـسم اًوفاء فضال ؾن ثوحَِ إلحصاءاث  440

اهللصزت جصفؽ ذؾوى اًضٌلن بٔن ًخحعي ؿىل ٕارن من اًلايض ابذلجز اًخحفؼي ؿىل مٌلولث ساحة اًسفذجة 

 و اًلاتَّي و اهلؼٍِصن ًِا".

اهلؤّزد يف  20-87من اًلاهون زمق  161ق.ث.ح وفلا ٌٌَلذت  440اظي ؿىل اهلاذت و مبوحة اًخـسًي اذل 

: "ًـخرب ثحََف ٕاحذجاح ًـسم اًوفاء اطلي مت هلسحوة  1988اهلخضّمن كاهون اهلاًَة ًس ية  1987ذٌسمرب  23

                                      
1
 م اذلامي تخحٍصص إلحذجاح ٕاس خثٌاءاث كاهوهَة و ٕاثفاكِة :ٍصذ ؿىل مدسٔب ٕاًزا 

 5/فلصت 427يف حاةل ٕافالش اهلسحوة ؿَََ ٔبو ٕافالش اًساحة يف سفذجة كري ظاذلة ٌَلدول ، فِىفي يف ُشٍ اذلاةل ٕاجصاس حنك إلفالش حسة هط اهلاذت  -

 ق.ث.ح.

ول فِشا ألذري ًلين ؾن إلحذجاح تـسم اًوفاء ٔبو اصلفؽ ٕارا زفغ اهلسحوة ؿَََ اًوفاء ابًسفذجة يف اذلاةل اًيت ٍىون فهيا اذلامي كس حّصز ٕاحذجاح تـسم اًلد -

 يف اتزخي إلس خحلاق .و ٍىون ذلامي اًصحوغ اًرصيف يف ُشٍ اذلاةل مسدٌسا ؿىل ٕاحذجاح تـسم اًلدول و من كري ٔبن حيّصز إلحذجاح اًثاين.

ن ثلسمي اًسفذجة ٌَوفاء ٔبو ذون حتٍصص إلحذجاح يف اهلَـاذ اًلاهوين كّوت كاُصت ، ًمت متسًس ألخي اىلّسذ ًخحٍصص يف حاةل اًلّوت اًلاُصت حبَر ٕارا حال ذو  -

وفاء ( ًوما فٕاهَ يف ُشٍ اذلاةل ميىن ٌَحامي ٔبن ًلوم جصفؽ ذؾوى اًصحوغ اًرصيف من كري ثلسمي اًسفذجة 30ٌَإلحذجاح ، فٕارا ٕاس متصث اًلّوت اًلاُصت هلّست زالزون )

 ق.ث.ح.438،و من كري حىت حتٍصص إلحذجاح حسة هط اهلاذت 

 ٕارا وخس رشظ ٕاثفايق ًليض ابًصحوغ تال معاًزف ٔبو تسون ٕاحذجاح. -
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خي اًخحََف اهللصز ( ًوما من اتز20ؿَََ ًسفذجة ملدوةل مبثاتة بٔمص ابصلفؽ، و ٕارا ثـشز اصلفؽ مضن ٔبخي ؾرشٍن )

يف اًفلصت ٔبؿالٍ ميىن ٌَحامي اًلِام ؾن ظًصق ٔبمص ظاذز يف رًي اًـًصضة حبجز وتَؽ ذمخَاكث اهلسحوة ؿَََ 

ا اًدرشًؽ اهلـمول تَ.  مضن اًرشوظ اًيت ٔبكُص

و يف حاةل ػِوز ظـوتة ًَمتس اكثة اًضحط اهللكّف ابًخيفِش، كايض ألموز اهلس خـجةل ظحلا ٔلحاكم اهلاذت 

 ق.ٕا.ح.م". 183

 03-06جية ُيا مصاؿات اًخـسًالث اًالحلة ؿىل ٕاحصاءاث اًخيفِش اهلـمول هبا لس امي ظسوز اًلاهون زمق 

اهلخضمن ق.ٕا.ح.م.ٕا. 09-08اهلخـَق تدٌؼمي رمية اىلرض اًلضايئ و ٔبحاكم اًلاهون زمق 
1
 

ؿىل اًسفذجة تـسم اًوفاءكري ٔبهَ كدي ٕاثحاغ مثي ُشا إلحصاء ٌس خوحة ؿىل اذلامي ٕادعاز اهلوكـّي 
2
فِرعص  

ٔبّول من ػِص هل يف ٔبايم اًـرشت اهلواًَة ًَوم إلحذجاح ٔبو ًَوم اًخلسمي يف حاةل ٕاصرتاظ اًصحوغ تسون 

معاًزف.
3
 

و ؿىل لك مؼِص ٔبن خيعص من ػِص هل يف ذالل ًويم اًـمي اًخاًَّي ٕلدعاٍز و ُىشا حىت ًعي إلدعاز 

ٕاىل اًساحة.
4
 

 حتّول وػَفة اًض َم هوزكة جتاًزة ٕاىل س يس ثيفِشياهلعَة اًثاين: 

ًـخرب اًض َم يف حلِلذَ ٔبمص ابًوفاء، ظاذز ثضلك ذاض، و موهجا ًضرط رمٌل ٍىن    و ميثي س يسا  

حِاثَ كعريت، ٌس خـمي ٌَحَول حمي اًيلوذ اهلس خـمةل يف اًوفاء،
5
هؼم اهلرشّغ  ادلزائصي ٔبحاكمَ من اهلواذ  

 ق.ث.ح. 542ٕاىل  472

َ من تَاانث يف هط اهلاذت مل ً ق.ث.ح. و ؿَََ  472ـّصف اهلرشّغ ادلزائصي اًض َم، و ًىن ثـّصط هلا حيخًو

ميىن ثـًصفَ ؿىل ٔبهَ وزكة زالزَة ألظصاف ًخضمن ٔبمصا ظاذزا من رسط ٌسمى اًساحة ٕاىل رسط بٓدص 

ٌسمى اهلسحوة ؿَََ
6
َّيا ٕلرن رسط بٓدص )اثًر(   ُو اهلس خفِس ألّول تبٔن ًسفؽ مبجصذ إلظالغ مدَلا مـ

 حامي اًض َم.

                                      
1
 .84، ض 2009ٔبهؼص ، جصابزت ؾحس اًصمحن ، ظصق اًخيفِش من اًياحِخّي اهلسهَة و ادلزائَة ، مًضوزاث تلساذي ادلزائص ،اًعحـة ألوىل ، 
2
 .95ذًة فوضَي ، اهلصحؽ اًساتق ، ض ٔبهؼص ، ان 
3
 ق.ث.ح. 1فلصت  430ٍصاحؽ هط اهلاذت  
4
 ق.ث.ح. 3فلصت  430ٍصاحؽ هط اهلاذت  
5
 .108، ض 2008ٔبهؼص ، اًـصيب ذسط ؾحس اًلاذز ، ظصق اًخيفِش يف اهلواذ اهلسهَة و إلذاًزة، مصخاحو ًٌَرش، ادلزائص  
6
ق.ث.ح ؿىل اهلؤسساث اًيت ميىن ٔبن  474ٔلّن اًض َم ًـس من ألوزاق اهلرصفِة. و كس هعت اهلاذت ل جيوس ٕاظالكا حسة ص َم ؿىل رسط ؿاذي ،  

ًزية اًـامة ٔبو ٌسحة اًض َم فهيا ، و يه ٕاّما ٔبن ٍىون مرصفا ٔبو ملاوةل ٔبو مؤسسة ماًَة ، ٔبو ؿىل معَحة اًعىوك اًرًبسًة، ٔبو  معَحة اًوذائؽ ، ٔبو ارل
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و ًلذرص ذوز اًض َم إبؾخحاٍز ٔبذات وفاء ذون إلئامتن ؿىل ذالف ابيق ألوزاق اًخجاًزة ألدصى، و ٌس خـمي 

ؿاذت ٕاّما ًسحة مداًف موذؿة يف مرصف، و ٕاّما ٌَوفاء تسٍن يف رمة اًساحة و ٕاّما ًيك ًضاف ٕاىل زظَس 

حساة خاز.
1
 

اًخيفِشي ٌَض َم هوزكة جتاًزة جية ٔبّول ٔبن ًلسم ٌَوفاء من كدي اذلامي و ًيك ٌس يس وظف اًس يس  

مبـىن ٔبّن اهلعاًحة رشظ ٔبسايس هلحارشت اذلامي ذللَ، تي ٕاّن ُشٍ اهلعاًحة رشظ ًصحوغ اذلامي ؿىل اًضامٌّي 

يف حاةل ؿسم كِام اهلسحوة ؿَََ ابًوفاء.
2
 

 اًفصغ ألّول: إلًزتام تخلسمي اًض َم ٌَوفاء

 ؿىل اذلامي ثلسمي اًض َم ٌَمسحوة ؿَََ ٌَوفاء يف اهلواؾَس اىلسذت يف اًلاهون        و اهلاكن ًخـّّي  

اىلّسذ حسة إلثفاق بٔو ظحلا ٌَلاهون. ٕار ل ًـخرب اًوفاء ابصلٍن اتما مبجصذ جس َنل اًض َم ٕاىل اهلس خفِس، 

خَ و من مث فال ًـخرب اصلائن مس خوفِا حلَ ٕالّ فاًض َم ما ُو ٕاّل وس َةل ٌَوفاء، و ل ًمت اًوفاء تَ ٕاّل تلدغ كمي 

 500يف اًَوم و يف اهلاكن اطلٍن ًمت فهيٌل كدغ اهلحَف، و ُشا ما هط ؿَََ اهلرشّغ رصاحة يف هط اهلاذت 

ق.ث.ح تلوًِا: "ٕاّن اًض َم واحة اًوفاء مبجصذ إلظالغ و ٕاّن لك رشظ خماًف ًـس ٔكن مل ٍىن و ٕان حسج 

 دي اًَوم اهلـّّي فَِ نخازخي ًوفائَ ٍىون واحة اصلفؽ يف ًوم ثلسميَ".و كسم اًض َم ٌَوفاء ك 

و حّسذ اهلرشّغ ادلزائصي مواؾَس ثلسمي اًض َم ٌَوفاء نٌل ًًل:
3
 

 ًوما ٕارا اكن اًض َم ظاذزا يف ادلزائص و واحة اصلفؽ فهيا. 20تؼ  -

ٔلتَغ اهلخوسط و واحة اصلفؽ ًوما ٕارا اكن اًض َم ظاذزا يف ٔبوزواب ٔبو ٕاحسى ذول حوط اًححص ا 30تؼ  -

 يف ادلزائص.

 ًوما ٕارا اكن ظاذزا من ابيق اصلّول و واحة اصلفؽ فهيا. 70ة  -

و ل حيسة يف ُشٍ  و ثحسٔب ُشٍ اهلّست يف اًرساين ٕاتخساءا من اًخازخي اهلىذوة يف اًض َم ٔبي اتزخي ٕاظساٍز

اهلواؾَس اًَوم ألّول مهنا.
4
 

                                                                                                                        
اًض َم ٕالّ ؿىل مؤسسة اًلصط اًحضلي ٔبو ظياذًق اًلصط اًفاليح اًيت ٍىون صلهيا وكت ٕاوضاء اًس يس زظَس من اًيلوذ حتت  كداضة ماًَة .نٌل ل جيوس حسة

 ثرّصف اًساحة،و مبوحة ٕاثفاق رصحي ٔبو مضين حيق مبلذضاٍ ٌَساحة  ٔبن ًخرّصف هبشٍ اًيلوذ تعًصلة ٕاظساز اًض َم.
1
 .112ٔبهؼص،انذًة فوضَي،اهلصحؽ اًساتق، ض 
2
 .235، ض  2010ؼص، تَـُساوي َلس اًعاُص ، اًوخزي يف رشخ ألوزاق اًخجاًزة ، ذاز ُومة ، ٔبه 
3
 ق.ث.ح. 501ٍصاحؽ هط اهلاذت  
4
 ق.ث.ح. 533ٍصاحؽ هط اهلاذت  



An] هَة و اًس َاس َةجمةل اًححوج اًلاهو    
née] 

 

  ــست

  
- 10 - 

 

  

الرابع العدد 

 جوان 

1025 

اًـعي اًيت ثخزََِا و ٕان ظاذف ًوم اًخلسمي ٔبو بٓدص ًوم يف اهلّست ًوم ؾعةل و ثسذي يف حساة اهلواؾَس ٔباّيم 

زمسَة ٕامذسث ُشٍ اهلّست ٕاىل بّٔول ًوم معي ًَََ.
1
 

و ٕاؾخرب اهلرشّغ ادلزائصي ٔبّن اًخلسمي اهلاذي ٌَض َم ٕاىل قصف اهللاظة ًـس مبثاتة ثلسمي ٌَوفاء. 
2
 

ماكن اًوفاء و ُو من اًحَاانث إلًزامِة يف اًض َم . و يف  ؿىل ٔبن ًلسم اًض َم يف اهلاكن اهلحّّي فَِ توضـَ

حاةل ؿسم ثـَّي ماكن اًوفاء فٕاّن اهلاكن اهلحّّي جباهة ٕامس اهلسحوة ؿَََ ٍىون ُو ماكن اًوفاء، و ٕارا 

ثـسذث ألمىٌة جباهة ٕامس اهلسحوة ؿَََ فِىون اًض َم واحة اًوفاء يف اهلاكن اهلشهوز ٔبّول ،فٕان مل ثوخس 

جباهة ٕامس اهلسحوة ؿَََ ٔبؾخرب اًض َم مس خحق ألذاء يف اهلاكن اطلي ًوخس  فَِ اىلي اًصئُيس  ٔبمىٌة

ٌَحيم.
3
 

و ٕارا ثضمن اًض َم حمال خمخازا ٌَوفاء ٔكن ٍىون مسحواب ؿىل تيم و واحة اصلفؽ يف حمي تيم بٓدص اكن 

ؿىل اذلامي ثلسمي اًض َم ٕاىل ملص اًحيم الٓدص.
4
 

 ذلامي ابٕلًزتاماث اهلفصوضة ؿَََ مبوحة اًلاهون:و ًرتثة ؿىل ؿسم ثلِّس ا

ٔبن ًحلى هل اذلق يف معاًحة اهلسحوة ؿَََ ابًوفاء و ًو تـس ٕاهلضاء بٓخال اًخلسمي ما ذام ُياك زظَس ًلاتهل و  -

مل ثلسم هل مـازضة كاهوهَة يف وفائَ.
5
ؾن فال حيق ٌَحيم، و ابًصمغ من ٕاهلضاء الٓخال اًلاهوهَة ٌَخلسمي ٔبن ميخيؽ  

 اًوفاء ًِشا اًسخة.

 ثربٔب رمة اًساحة من ضٌلن وحوذ ملاتي اًوفاء ٔبمام اذلامي اهلخبٔدص يف اًخلسمي ؾن الٓخال اًلاهوهَة. -

ٌسلط حق اذلامي اهلخبٔدص  يف اًصحوغ ؿىل اهلؼٍِصن و كريمه من اهلَزتمّي ابًض َم ؿسا اهلسحوة ؿَََ  -

 ض َم ما مل ٍىن ملاتي اًوفاء كري موحوذ.اطلي ٔبًزمَ اهلرشّغ ادلزائصي ابًوفاء تلمية اً 

و ًيك ًـخرب اًوفاء حصَحا مربٔب ٌظلمة وحة ؿىل اًحيم اًخبٔنّس من اًضرط اهلخلسم ٌَوفاء من ٔبهَ اذلامي  

اًرشؾي ٌَوزكة اًخجاًزة.
6
 

                                      
1
 ق.ث.ح. 532ٍصاحؽ هط هلاذت  
2
 اهلـّسةل.  05/02من اًلاهون زمق  502ٍصاحؽ هط اهلاذت  
3
 ق.ث.ح. 475ٍصاحؽ هط اهلاذت  
4
 ق.ث.ح. 478ٍصاحؽ هط اهلاذت  
5
 ق.ث.ح. 503ٍصاحؽ هط اهلاذت  
6
 ق.ث.ح. 506ٍصاحؽ هط اهلاذت  



An] هَة و اًس َاس َةجمةل اًححوج اًلاهو    
née] 

 

  ــست

  
- 11 - 

 

  

الرابع العدد 

 جوان 

1025 

و ٍىون نشعل ٕارا ٔبزخت اًضرط اهلخلسم ٔبهَ ظاحة اذلق فَِ ثسَسةل كري مٌلعـة من اًخؼِرياث و ًو اكن 

ُا ثؼِريا ؿىل تَاطبٓدص 
1

. نٌل ًخـّّي ؿىل اًحيم اًخحلّق من سالمة اًض َم اهللّسم ٕاًََ و ٔبهَ ًخضمن اكفة 

 اًحَاانث اهلضرتظة كاهوان ٕلوضاء اًض َم، من ثوكِؽ اًساحة، مدَف اًض َم ،ألمص ابصلفؽ ٕامس اهلس خفِس.

اًرشوظ اًلاهوهَة وحة ؿَََ اًوفاء فٕارا ما ثوافص ٌَمسحوة ؿَََ ملاتي اًوفاء و اكن اًض َم مس خوفِا ًاكفة 

 تَ ٌَحامي.

و ابًوفاء ًيليض إلًزتام اًرصيف و ابًيدِجة ثيليض مـَ مجَؽ إلًزتاماث. و ل ميىن يف ُشٍ اذلاةل ٔبن هخعّوز 

 ٔبّن وػَفة اًض َم هوزكة جتاًزة كس ثخحول ٕاىل س يس ثيفِشي، تي ًؼي حمخفؼا تعوزثَ اًلاهوهَة هوزكة جتاًزة.

ٕامذيؽ اهلسحوة ؿَََ ؾن اًوفاء تلمية اًض َم يف ًوم ثلسميَ ٕاًََ من كدي اذلامي ًًضبٔ ًِشا ألذري حق ٔبّما ٕارا 

 يف ذمازسة اًصحوغ ؿىل اًساحة و اًضامٌّي ٌَوفاء.

و يف ُشٍ اذلاةل ٕارا ٔبزخت اذلامي إلمذياغ ؾن اًوفاء تواسعة إلحذجاح و تَّف ثحََلا كاهوهَا ٌَمسحوة ؿَََ و 

اهلَزتمّي يف اًض َم ، حتًوت وػَفة اًض َم هوزكة جتاًزة ٕاىل س يس ثيفِشي، ًلين ظاحدَ  اًساحة و لك

من اٌَجوء ٕاىل اىلوكة ٕلزحاث اذلق اًثاتت  يف اًض َم هوزكة جتاًزة . تي ميىن ٌَحامي اًرشؾي ٌَض َم اًلري 

هلَزتمّي يف اًض َم لس امي موىف تَ و اهلثخت إبحصاء إلحذجاح ٔبن ًحارش ٕاحصاءاث اًخيفِش ادلربي ؿىل ٔبموال ا

 اًساحة و اهلؼٍِصن.

 اًفصغ اًثاين: ٕاحصاءاث إلحذجاح ًـسم اًوفاء تلمية اًض َم

جية تساًة ٕازحاث إلمذياغ ؾن اًوفاء، و ٍىون رعل ؾن ظًصق حتٍصص ٕاحذجاح ؿسم اًوفاء    و اطلي  

جية ؿىل اذلامي اًلِام تَ كدي ٕاهلضاء مّست ثلسمي اًض َم،
2
َ يف اًَوم ألذري خاس حتٍصص و ٕان مت ثلسمي 

إلحذجاح يف ًوم اًـمي اهلوايل.
3
 

و ٍىون ؿىل حامي اًض َم ٕادعاز من ػِص هل اًض َم و اًساحة تـسم اًوفاء تلميخَ يف ٔبخي ؾرشت ٔبايم 

اهلواًَة ًخازخي إلحذجاح، بٔو ألزتـة ألايم اهلواًَة ًَوم اًخلسمي ٕان اكن اًصحوغ تسون معاًزف )اًصحوغ تسون 

حذجاح( ٕاسدٌاذا ٕاىل اًرشظ اهلسزح يف اًض َم.إ 
4
 

                                      
1
 ق.ث.ح. 491ٍصاحؽ هط اهلاذت  
2
 ق.ث.ح. 516ٍصاحؽ هط اهلاذت  
3
 ق.ث.ح. 1فلصت  517ٍصاحؽ هط اهلاذت  
4
 ق.ث.ح. 3فلصت  517ٍصاحؽ هط اهلاذت  
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و ًَزتم لك مؼِص إبدعاز من كام تخؼِري اًض َم هل ُو تسوزٍ
1

، و جية ؿىل اكثة اًضحط ٕارا اكن اًض َم 

( ساؿة من جسجَي 48مض متال ؿىل تَان ٕامس اًساحة و موظيَ ٕاؿالمَ يف ػصف مثاهَة         و ٔبزتـّي )

ذياغ ؾن اصلفؽ تواسعة زساةل موىص ؿَهيا.إلحذجاح  ابًرًبس تبٔس حاة إلم 
2
 

و ؿىل ذالف اًوضؽ يف اًسفذجة ٔبٍن ل ميىن ٔبن ًلوم ملام ٕاحذجاح ؿسم اًوفاء ٔبي ٕاحصاء بٓدص، فٕاّن اهلرشّغ 

ادلزائصي مزّي يف حاةل اًض َم تّي اهلؼٍِصن و ضامين اًوفاء، و اطلٍن ل ميىن ٔبن ٌس خـاط يف مواهجهتم ؾن 

تّي اًساحة اطلي ميىن ٌَحامي ٔبن ٍىذفي ثضِاذت ؿسم نفاًة اًصظَس ٔبو ٕاهـسامَ  ٕاحذجاح ؿسم اصلفؽ، و 

اهلسَّمة من كدي اًحيم إكحصاء ًـوط إلحذجاح . مبـىن ٔبّن اهلرشّغ ادلزائصي ؿاذل تّي ٕاحذجاح ؿسم اصّلفؽ 

صظَس اًيت يه اطلي ُو ٕاحصاء ًمت صلى نخاتة اًضحط ابىلوكة و تّي صِاذت ؿسم نفاًة اًصظَس بٔو ٕاهـسام اً

صِاذت ٕاذاًزة ٌسَّمِا اًحيم.
3
 

 ذامتة:

جتسز إلصازت يف  ُشا اًعسذ ٕاىل ٔبّن اهلرشّغ ادلزائصي سِيى ؾن رهص اًس يس ٔلمص هس يس ثيفِشي 
4
يف  

 469-468-467ق.ٕا.ح.م.ٕا زمغ ٔبهَ ٔبدضـَ يف اًلاهون اًخجازي ٔلحاكم اًسفذجة )اهلواذ  600هط اهلاذت 

اًس يس ٔلمص خيضؽ ٔلحاكم اًسفذجة لس امي ما ًخـَق ابٕلحذجاح ٌَـسم اًوفاء  ق.ث.ح(، و ؿَََ ما ذام بٔنّ 

 ق.ث.ح(، فداًيدِجة ميىن ٕاؾخحاٍز س يس ثيفِشي مبجصذ اًلِام ابٕلحذجاح. 5فلصت  467)م

كري ٔبهَ وذزءا ٔلي ٕاصاكل كس حيسج يف اذلَات اًـمََة، و هدِجة ًـسم ٕاماكهَة ٕاضافة ٔبهواغ خسًست من 

ا اهلرشّغ ادلزائصي رصاحة، هياصس اهلرشّغ ادلزائصي ابًخسّذي    و ثـسًي اًفلصت اًس يساث اًخي  فِشًة مل ًشهُص

 ق.ٕا.ح.م.ٕا و ٕاضافة اًس يس ٔلمص هس يس ثيفِشي. 600(  من هط اهلاذت 10اًـارشت )

 

 

                                      
1
 انثَ هفسِا اًساتق اًخـّصط ٕاٍهيا يف ٕاحذجاح ؿسم اًوفاء ٔبو ؿسم اًلدول مضن ٔبحاكم اًصحوغ يف اًسفذجة.ثحلى ألحاكم ارلاظة ثضلك إلحذجاح و تَا 
2
 ق.ث.ح. 2فلصت  517ٍصاحؽ هط اهلاذت  
3
ا اًلضاء ادلزائصي صِاذت ؿسم نفاًة ٔبو ٕاهـسام اًصظَس يه وزَلة تيىِة حيصزُا اًحيم و ٌسَّمِا ٕاىل ملسم اًض َم يف حاةل ٕاهـسام ٔبو ؿسم نفاًة اًصظَس.   ًـخرُب

 ذًَال كعـَا ٕلزحاث اًصهن اهلاذي يف حصمية ٕاظساز ص َم تسون زظَس.
4
ضحا و رعل ثسخة ثضّمن اهلرشّغ ادلزائصي ٔبحاكم اًس يس ٔلمص يف اًفعي اًثاين من اًحاة ألّول من اًىذاة اًصاتؽ من اًلاهون اًخجازي .و خاء ثيؼميَ ملذ  

 ًيت ل ثخـازط مؽ ٔبحاكمَ.ٕادضاؿَ هلـؼم ٔبحاكم اًسفذجة ا

 و ميىن ثـًصف اًس يس ٔلمص تبٔهَ حمصز مبلذضاٍ ًَزتم رسط تبٔذاء مدَف حمسذ تخازخي مـّّي هلس خفِش ٔبو ٔلمص ُشا ألذري.

 .106، ض  2008هلًزس من اًخفاظَي حول اًس يس ٔلمص ،ٔبهؼص : سَمي سـساوي ، اًس يساث اًخجاًزة يف اًلاهون ادلزائصي، ذاز اذلسًر ٌَىذاة  -
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 اهلصاحؽ:

 ،ادلزائص،  مَزي ؾحس اًصمحن ، ظصق اًخيفِش ادلربي ،حمارضاث ٔبًلِت ؿىل ظَحة اهلـِس اًوظين ٌَلضاء

 2007-2006ذفـة 
 
. 

  ،2005انذًة فوضَي ، ألوزاق اًخجاًزة، ذاز ُومة، ادلزائص . 

  جصابزت ؾحس اًصمحن ، ظصق اًخيفِش من اًياحِخّي اهلسهَة و ادلزائَة ، مًضوزاث تلساذي ادلزائص ،اًعحـة

 .2009ألوىل ،

   ٕ2008ذاًزة، مصخاحو ًٌَرش، ادلزائص اًـصيب ذسط ؾحس اًلاذز ، ظصق اًخيفِش يف اهلواذ اهلسهَة و ال. 

  ، 2010تَـُساوي َلس اًعاُص ، اًوخزي يف رشخ ألوزاق اًخجاًزة ، ذاز ُومة . 

  2008سَمي سـساوي ، اًس يساث اًخجاًزة يف اًلاهون ادلزائصي، ذاز اذلسًر ٌَىذاة . 

 . اًلاهون اًخجازي ادلزائصي 

  اًلاهون اهلسين ادلزائصي 
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 اًلاهون ادلزائصي. و فلَ إلساليمضوء اً ص ؿىل فاكس ألََُة يفاذلج

  

 /توساين توصًذوف ،بٔس خار حمارض"ة" اصلنخوز 

 خامـة سـَست   

 ملسمة

اوليؼون ٔبو اًسؼفَِ   رص واؾمتسُا اهلرشغ ادلزائصي سلاًؼة اًلؼإ ًـس هؼام اذلجص من تّي ٔبمه اًوسائي اًيت  

، فلس ثَحق ابًضرط اًحاًف ؿاُة ؾلََة  ٔبو ًـصط هل ؿؼازط ًؼؤ ص يف متؼزٍي هيماًيت صل فغ ألموالٔبو اهلـخٍو ذل

و ٕاذزانَ فِعحح كري ٔبُي ٕلذازت ٔبمواهل و اًخرصف فهيا طلا كصز اًضازغ مٌـَ من ٕاذازت ٔبمواهل و ثـَؼّي مؼن ُؼو 

 ٔبكسز مٌَ ًصؿاًة صؤوهَ  حٌلًة هل و ًـَاهل و ظوان هلاهل من اًضَاغ.

اان مٌَ خبعوزت ُشا اًيؼام فلس هؼمَ تيعوض ذاظة دصح يف مـؼمِا ؾن اًلواؿس اًـامؼة، ٕال ٔبن اهلرشغ و ٕامي 

، طلا سوف حناول من ذالل ُشا اهل اهلخواضؼؽ  لالحِر تّي ٔبس حاة اذلجص و ٕاحصاءاثَ و هَفِة اذلنك تَ و ٔباثٍز

ؼغ خبعؼؼوض اذلجؼؼص و ٕاحؼؼصاءا اًلواؿؼؼس  ءخلصاسؼؼ  إ ثوكِـؼؼَ و بآثٍز مـمتؼؼسٍن ؿؼؼىل  ثٔبن هحؼؼّي لك مؼؼا ٔبوزذٍ اهلرشؼ

س خلصاء ما ٔبوزذٍ اهلرشغ من كواؿس ٕاحصائَة يف كاهون إلحصاءاث إ وضوؾَة يف اًلاهون اهلسين وكاهون ألزست و اهل

 و إلذاًزة.اهلسهَة

 اهلححر ألول:ماَُة اذلجص و ألََُة و ٔبحاكرمٌل اًـامة

سَمّي و هعوض اًلواهّي و مواكف كدي اًخعصق هلوضوغ اذلجص و ٕاحصاءاثَ و ارلوط يف ٔبكوال اًفلِاء  اهل   

ماَُة اذلجؼص و ألََُؼة وذزاسؼة ٔبمه اًرشاخ خبعوظَ، ثخعَة ملذضَاث اًححر اًـَمي ٔبن هخـصط  ٔبول ٕاىل 

 ٔبحاكرمٌل اًـامة اًيت ًِا ؿالكة مبوضوغ اًححر ورعل من ذالل اهلعَحّي اًخاًَّي: 
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 اذلوكة من جرشًـَ(.ماَُة اذلجص) ثـًصف اذلجص و مرشوؾَخَ و عَة ألول: اهل

 اًفصغ ألول: ثـًصف اذلجص 

و :" مـجم ملاًُس اٌَلةخاء يف نخاة  :ثـًصف اذلجص ًلة  -ٔبول/ اذلاء وادلمي واًصاء بٔظي واحس معصذ، ُو

اهليؽ وإلحاظة ؿىل اًيشء"
1

لال جحص اذلامك ؿىل اًسفَِ ٕارا مٌـَ من اًخرصف يف ماهل، ومّسي اًـلي جحصا  ... ًو

ن اًلداحئٔلهَّ مييؽ م
2

 { ُي يف رعل كسم طلي جحص }   : ، كال ثـاىل
3
 ٔبي طلي ؾلي 

4
.  

ؾصف فلِاء اهلشاُة اذلجص اظعالحًا تخـًصفاث مذـسذتظعالخ:اذلجص يف الٕ ثـًصف  -اثهَا/
5
احمتـت لكِا يف  

مٌؽ  َ: "تبٔهومن اًخـاًزف ادلامـة ؾيسمه  رعل اطلي ًـصف اذلجص مـىن واحس ُو اهليؽ من اًخرصف يف اهلال، 

" ٕاوسان من ثرصفَ يف ماهل ًسخة رشؾي
6
ُو ثـًصف ٌس خوؾة اذلجص جلك بٔكسامَ سواء اكن هلعَحة  ،

 اىلجوز ؿَََ) اكذلجص ؿىل اًعلري و اوليون واًسفَِ(، بٔم اكن هلعَحة اًلري )اذلجص ؿىل اهلفَس(.

ًفا ٌَحجص، تي حصك رعل لحهتاذاث اًلواهّي اًوضـَة ألدصى مل ًضؽ ثـص تـغ   ٔبما اًلاهون ادلزائصي نلرٍي من

فلِاء اًلاهون و رشاحَ اطلٍن ؾصفٍو تخـًصفاث مذـسذت مهنا ثـًصفَ تبٔهَ:" مٌؽ اًضرط من اًخرصف يف ماهل و 

ٕاذازثَ لٓفة يف ؾلهل ٔبو ًضـف يف مَاكثَ اًيفس َة اًضاتعة"
7

، ومن ذالل ما س حق هالحغ ثعاتق ٕاىل حس ما 

 لاهوين ٌَحجص. تّي اًخـًصف اًفلِيي واًخـًصف اً

 

 

                                      
1
 .2/138م.،1979 -ُؼ 1399مـجم ملاًُس اٌَلة،حتلِق ؾحس اًسالم َلس ُازون، ذاز اًفىص، ورش ؿام  اجن فازش، - 
2
 .2/138اهلصحؽ اًساتق، اجن فازش، - 
3
 (.5سوزت اًفجص الًٓة زمق ) - 
4
ي اًلصبٓن(،حتلِق ٔبمحس َلس صاهص، مؤسسة  اًعربي، -   .24/402م، 2000 -ُؼ  1420اًصساةل، اًعحـة: الٔوىل، ثفسري اًعربي،)خامؽ اًحَان يف ثبًٔو

اذلجص ؾيس ألحٌاف : ُو ؾحازت ؾن مٌؽ خمعوض، مذـَق ثضرط، ؾن ثرصف خمعوض، ٔبو ؾن هفار رعل اًخرصف،ٔبما ؾيس اهلاًىِة فِو: ظفة حوكَة  - 5

فِـصفون اذلجص تبٔهَ: مٌؽ اًخرصف يف اهلال ٔلس حاة خمعوظة، ٔبما  –ة "حينك هبا اًرشغ" ثوحة مٌؽ موظوفِا من هفور ثرصفَ فامي ساذ ؿىل كوثَ، ٔبما اًضافـَ

 فلاًوا: تبٔهَ: مٌؽ ماعل من ثرصفَ يف ماهل. –اذلياتةل 
6
 2010 -ُؼ  1431اًخوجيصي، خمخرص اًفلَ إلساليم يف ضوء اًلصبٓن واًس ية، ذاز ٔبظساء اولمتؽ، اهلمَىة اًـصتَة اًسـوذًة، اًعحـة: اذلاذًة ؾرشت،  - 

 .1/743م،
7
 .167ٔب. َلس نٌلل محسي، اًولًة ؿىل اهلال، مًضبٔت اهلـازف،ض - 
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 اًفصغ اًثاين: مرشوؾَة اذلجص و حوكخَ:

 مرشوؾَة اذلجص:زحدت مرشوؾَة اذلجص يف اًىذاة واًس ية وٕاحٌلغ ألمة: -ٔبول/

ؼَفَِاء ْبْمؼَواًنَُكُ  ٔبما اًلصبٓن اًىصمي فلس وزذث هعوض ؿست ثسل ؿىل مرشوؾَخَ مهنا كؼوهل ثـؼاىل:  َوَل ثُْؤثُؼوْا اًسف

َي الّلُ  ـَ َّيِت َح ُصوفًااً ـْ َ  :، و كوهل ثـاىل{  ًنَُكْ ِكَِاماً َواْزُسكُومُهْ ِفهيَا َواْنُسومُهْ َوكُوًُوْا ًَُِْم كَْوًل مَّ ََخَاَمى َحىتَّ َواتْخََُوْا اًْ

ْم ْبْمَواًَُِمْ  ٍهَْيِ
ِ
وْا ا ـُ هْنُْم ُزْصًسا فَاْذفَ مُت ّمِ ْن بٓوَس ْ

ِ
َرا تَََُلوْا اًيِّاَكَخ فَا

ِ
{ ا

1
َِ اًَْحقف َسِفهيًا  ـاىل:و كوهل ث،  َْ َ ي ؿََ ِ فَٕان اَكَن اطلَّ

ْسلِ  ـَ َُ اِبًْ َف ًِ ْي َو َِ ْم َُ َو فََْ ُُ خَِعَُؽ ْبن ًُِميَّ  ًَفا ْبْو َل ٌَس ْ ـِ { ْبْو َض
2

، و لكِا بآيث ثسل ؿىل وحوة مٌؽ اًسؼفَِ ومؼن 

 .  يف حوكَ من اًخرصف يف ماهل حٌلًة هل و تَلرٍي

حاذًر يف اذلجص مهنا ما زواٍ  ؾحس اًؼصمحن جؼن وـؼة جؼن مؼاعل ؾؼن ٔبتَؼَ نشعل وزذث تـغ الٔ  ويف اًس ية

«  ٔبن زسول ػل ظىل ػل ؿَََ جحص ؿىل مـار ماهل و ابؿَ يف ذٍن ؿَََ »زيض ػل ؾهنٌل
3

، و فَِ ذلةل ؿىل 

 حواس اذلجص.

جن بٔزتؽ ؾرشت ؾصضت ؿىل زسول ػل ظىل ػل ؿَََ وسنل ًوم بٔحس، وبأن ا»ؾن اجن معص كال: وما وزوي 

«س ية، فنل جيزين، وؾصضت ؿَََ ًوم ارليسق وبأن اجن مخس ؾرشت س ية، فبٔخاسين
 4
وفَِ ذلةل ؿىل اذلجص  ،

 ؿىل اًعلري حىت ًحَف سن اًصصس. 

فلس ٔبمجـت ألمة إلسالمِة ؿىل مرشوؾَة اذلجص ول ٍاكذ خيَو نخاة من نخة اًفلَ ادلامـؼة ٕال  ٔبما إلحٌلغ

 اذلجص.  وفهيا ابة ًخحسج ؾن

                                      
1
 (..6و5سوز ت اًًساء الًٓة زمق )  - 
2
 (.282سوز ت اًحلصت الًٓة زمق ) - 
3
صَيب، ؾحس اٌَعَف اصلازكعين،سنن اصلازكعين،حللَ وضحط هعَ وؿَق ؿَََ: صـَة الازهؤوظ، حسن ؾحس اهليـم زواٍ اصلاز كعين، يف اًسنن ، نخاة ) - 

وم، مؤسسة اًصساةل، تريوث  ، و زواٍ  اذلامك يف 413/ض5،ح4551اذلسًر زمق  م، 2004 -ُؼ  1424ًحيان،اًعحـة: ألوىل،  –حصس ػل، ٔبمحس جُص

 –ة اًـَمَة اًعحَحّي، حتلِق مععفى ؾحس اًلاذز ؾعا،ذاز اًىذاهلس خسزك ؿىل مس خسزنَ وكال حسًر حصَح ؿىل رشظ اًض َزّي، نخاة )اذلامك،

، وزواٍ اًحهيلي يف سًٌَ، نخاة) اًحهيلي، اًسنن اًىربى،حتلِق َلس ؾحس اًلاذز 68/ض2،ح2348، اذلسًر زمق،1990 – 1411تريوث،اًعحـة: ألوىل، 

 .80/ض6،ح11260م، اذلسًر زمق  2003 -ُؼ  1424ًحياث،اًعحـة: اًثاًثة،  –ؾعا،ذاز اًىذة اًـَمَة، تريوث 
4
فِعي ؿُىس اًحايب اذلَيب،تسون ظحـة، ابة  -اخة يف سًٌَ،) اجن ماخة،سنن اجن ماخة،حتلِق َلس فؤاذ ؾحس اًحايق، ذاز ٕاحِاء اًىذة اًـصتَة ٔبدصخَ اجن م - 

 .2/850،ح2543من ل جية ؿَََ اذلس، اذلسًر زمق 
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 اذلوكة من جرشًؽ اذلجص-اثهَا/

كؼّصز اًّضؼازغ اذلجؼص ؿؼىل مؼن ًعؼاة من تّي ٔبمه ملاظس اًرشًـة إلسالمِة حفغ اهلال و ظؼون اذللؼوق طلا 

خبَي يف ؾلهل وجيون وؾخَ حىّت حىون ألموال معوهة من ألًسي اًيّت جسَة ٔبموال اًيّاش ابًحاظؼي واًلؼّش 

مل ٍىمتؼي صلًؼَ اًصصؼس واًؼوؾي يف اًخرصؼف يف  ا من سؼوء ثرّصؼف اهلؼاعل اطليوحىون معوهة ٔبًض  ، واًخّسًُس

 ماهل، ؿىل ٔبن ًيوة ؾيَ يف رعل رسط ٔبمّي ؿاكي حسن اًخرصف واًخستري.

ؼا ٔبسؼ حااب  عَةهلا اًثاين: ماَُة ألََُة )ثـًصف ألََُة و ٔبكسارما، اًـوازط اًيت ثـصط ًِا و مؼسى اؾخحاُز

 ٌَحجص(.

 :كسارماألََُة وبٔ  ثـًصف ًفصغ ألول:ا

لال: اس خبُٔهل مبـؼىن اسؼ خوحدَ. ًلال   ثـًصف ألََُة يف اٌَلة: -ٔبول/ ُو ٔبُي ًىشا، ٔبي ُو مس خوِحة هل. ًو

و اًعالحِة وادلسازت واًىفاًة ٔلمص من ألموز فذىون مبـىن الاس خحلاق
1

، ومٌَ كؼوهل ثـؼاىل يف حؼق اهلؼؤمٌّي 

 َُ ِا""ؤبًزرمم لكمة اًخلوى واكهوا ٔبحق هبا ؤب
2
،ؤبًضا كوهل ثـاىل: "ُو ٔبُي  اًخلوى ؤبُي اهللفصت" 

3
. 

ؾصف ؿٌَلء ٔبظول اًفلَ ألََُة تبهٔنا: " ظالحِة إلوسان ًعسوز ألفـال  ظعالخ:ثـًصف ألََُة يف الٕ -اثهَا/

وألكوال مٌَ ؿىل وخَ ًـخؼس تؼَ رشؿؼا "
4

، ٔبمؼا يف الاظؼعالخ اًلؼاهوين: فِؼيي ظؼالحِة اًضؼرط لندسؼاة 

ًخحمي الاًزتاماث، ومدارشت اًخرصفاث اًلاهوهَة اًؼيت ٍىؼون مؼن صؼاهنا ٕان حىسؼ حَ حلؼا، ٔبو حتمؼهل اذللوق و ا

اًزتاما ؿىل وخَ ًـخس تَ كاهوان
5

 ، ويه هوؿان:

                                      
1
 .1/136م، 2008 -ُؼ  1429ذ ٔبمحس خمخاز ؾحس اسلَس معص، مـجم اٌَلة اًـصتَة اهلـارصت، اًعحـة: الٔوىل،  - 
2
 -
 

 .26سوزت اًفذح: الًٓة 
3
 -
 

 .56سوزت اهلس ص: الًٓة 
4
 -ُؼ  1426اهلمَىة اًـصتَة اًسـوذًة، اًعحـة: ألوىل،  -ؾَاط جن انيم جن ؾوط اًسَمي، ٔبظول اًفلَ اطلي ل ٌسؽ اًفلَِ هجهل، ذاز اًخسمًصة، اًصايط  - 

 .79م، ض 2005
5
 .304ض:  – 1996 –اصلاز اًحَضاء  –معحـة اًيجاخ ادلسًست  -، هؼًصة اًـلسٕاذٌزس اًـَوي اًـحسلوي - 

 .509ض: –اًعحـة اًثاًثة  – 1957 –ذمضق  –ادلزء ألول، معحـة ادلامـة اًسوزًة  –ؤبًضا ؿسانن اًلوثًل، اًوخزي يف اذللوق اهلسهَة 
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ٔبََُة اًوحوة
1
واحدؼاثيه ظالحِة إلوسان ٔلن ثثخت هل حلؼوق وجتؼة ؿََؼَ  :

2
ٔبو تـحؼازت ٔبدؼصى، ٔبََُؼة  ،

ُعَة، سواء اكن تيفسؼَ ٔبم تواسؼعة مؼن هل اًولًؼة ؿََؼَ، وثـؼصف يف اولؼال إلحؼصايئ  إلوسان ٔلن ًعاًة ًو

 تبََُٔة الادذعام.

ومٌاظ ُشٍ ألََُة اذلَات فذثخت ًلك ٕاوسان يح مٌش ولذثَ ٕاىل موثَ سواء ٔباكن ظلريًا، ٔبم هحريًا، ؿاكاًل بٔم 

شٍ يه ٔبََُة اًوحوة اًاكمةل، وكس حىون ٔبََُة اًوحوة انكعة، ورعل يف  حاةل ادليّي يف تعن ٔبمَ جميواًن، ُو

 فاهَ ثثخت هل تـغ اذللوق اكهلرياج، ًوىٌَ ل ثثخت ؿَََ حلوق.

ذاء: يه ظالحِة اًضرط ٕلؾٌلل ٕازاذثَ ٕاؾٌلل من صبٔهَ حصثُة أل ص اًلاهوين اطلي ًًضسٍ بََُٔة الٔ
3

، ومٌاظ 

ألََُة، واهلمزي اطلي مل ًحَف اذلنل  ٍىون مـسوم -اًعفي واوليون-ٔبََُة ألذاء زحوث اًـلي واٍمتَزي، فلري اهلمزي 

من اًلاهون اهلسين  40ٍىون انكط ألََُة، ومن تَف اذلنل ؿاكاًل ٍىون اكمي ألََُة، وكس حسذث اهلاذت 

ادلزائصي سن اًصصس اهلسين تحَوػ اًضرط جسـة ؾرشت اكمةل تيعِا " لك رسط تَف سن اًصصس
4
ممتخـا تلواٍ  

اكمي ألََُة هلحارشت حلوكَ اهلسهَة، وسن اًصصس جسـة ؾرشت س ية اكمةل"،  اًـلََة، ومل حيجص ؿَََ، ٍىون

وابًخايل ل جيوس هلن مل ًحَف سن اًصصس ٔبو اكن فاكس ألََُة ًـةّل ؾلََة ٔبو اكن حمجوزا ؿَََ ٔبن ًخرصف يف 

 ماهل.

 

                                      
1
وسان من ذالًِا من هجخّي: من هجة هوهَ ظاذلا لن جية هل، هوحوة زحوث وس حة ٍصى تـغ اًفلَ ٕان ٔبََُة اًوحوة مسَت هبشٍ اًدسمَة ٔلهَ ًيؼص ًالٕ  -

ان وؿَََ.ؾحس ػل الاجن من ٔبتََ، ومن هجة هوهَ ظاذلا لن جية ؿَََ، هوحوة ذفؽ مثن اهلحَؽ هل من ٔبمواهل، ومن ٔبس حاة اًدسمَة ٕان اًوحوة هبا اثتت ًإلوس

 .20ض:  – 1996 –مؤسسة اهلمخاس ٌَعحاؿة  –يف اًرشًـة إلسالمِة  جن ؾحس اًـٍزز اًـجالن: ألََُة وهؼًصة اذلق

إلحصاءاث الاس خثٌائَة ، اًعحـة اًثاًثة ، ، ذًوان اهلعحوؿاث  –هؼًصة ارلعومة  –كاهون إلحصاءاث اهلسهَة : هؼًصة اصلؾوى تو ثضري حميس ٔبملصان،   - 2

 .74، ض ادلامـَة ، ادلزائص
3
 .35م،ض1987اًعحـة ألوىل، -ًزتام يف اًلاهون اهلسين ألزذين، مًضوزاث ادلامـة ألزذهَة،ؾٌلنذ. ٔبهوز سَعان، معاذز الا - 
4
 اًوخَ ٔبو يف اًـاهة فصق فلِاء اًرشًـة إلسالمِة تّي اًحَوػ واًصصس، فصتعوا اًحَوػ تؼِوز ؿالماث  يف اًضرط إكىزاهل اهلين ًلؼة ٔبو مٌاما، هحاث اًضـص يف - 

ػِوز اًثسي ؾيس اًحًت، ٔبو اتخساء اًضِوت صلى اًوصل ٔبو اًحًت، لك ُشٍ ؿالماث ثسل ؿىل اًحَوػ، ًىن كس ل  ثؼِص ؿىل اًضرط ؿالماث  ٔبو يف إلتط، ٔبو

ِة مجِوز اًفلِاء ٕال ٔبهنم ادذَفوا يف ثلسٍص سن اًحَوػ ف  -اًحَوػ اًخلسٍصي-اًحَوػ يف اًوكت اطلي ثؼِص فَِ ؿاذت، فشُة مجِوز اًفلِاء ٕاىل ثلسٍص اًحَوػ ابًسن 

ن ٔبو ٔبه،ى، ورُة من اًضافـَة و اذلياتةل و اًًزسًة و اًعاحدان من اذليفِة و يف زواًة ٔليب حٌَفة ٕاىل ٔبن لك من اس خوكي مخس ؾرشت س ية ؿس ابًلا رهصا اك

ًحًت، ورُة ألمام ماعل ٕاىل ٔبن سن اًحَوػ ٔبتو حٌَفة يف زواًة ٔبدصى و اًزخمرشي ٕاىل حتسًس سن اًحَوػ تامثن ؾرشت س ية يف الاجن وس حؽ ؾرشت س ية يف ا

ؾى يف رعل اًـاةل و ُو مثان ؾرشت س ية ًالجن والاتية ؿىل اًسواء، ٔبما اًصصس ؾيس مجِوز اًفلِاء فِو الاُخساء و إلس خلامة يف حفغ اهلال و ٕاظالحَ ول ٍصا

. و ًيؼص 1/603،ذاز اًاكثة اًـصيب، تريوث، اليم ملازاًن ابًلاهون اًوضـياًدرشًؽ ادليايئ إلس ، ؾحس اًلاذز ؾوذتل اًعالخ يف اصلٍن. ًيؼص يف رعل : 

 .2/281،اجن زصس،تساًة اولهتس و هناًة اهللذعس،7/251:اًاكساين،تسائؽ اًعاهؽ،
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ا بٔس حااب ٌَحجص يف اًفلَ إلساليم واًلاهونإ ومسى  اثهَا/ؾوازط ألََُة  :ؾخحاُز

وكوفٌا ؿىل ألََُة ؤبكسارما، حيسن ٔبن هخـصف ؿىل ما ًـصط ؿَهيا من ؾوازط جسخّة سواًِا ٔبو هلعاهنا تـس 

تـس زحوهتا، مث حناول ٔبن هحّي موكف لك من اًفلَ إلساليم و اًلاهون ادلزائصي يف مسى اؾخحاز ُشٍ اًـوازط 

 ٔبسااب ٌَحجص، و ٍىون رعل ؿىل اًيحو اًخايل:

 ًلعس تـوازط ألََُة تـغ اهلؤ صاث اًيت ثعُة رسعَة اًفلَ إلساليم واًلاهون:ؾوازط ألََُة يف -بٔ(

ًِشٍ اًـوازط كدي تَوكَ سن  إلوسان فذؤ ص ؿىل اٍمتَزي ؾيسٍ وثخبٔ ص ٔبََُخَ ابًخحـَة، وكس ثخـصط رسعَة اًفصذ

اًفصذ تـس تَوكَ سن  ؿَََ، وكس ثعُة ُشٍ اًـوازط اًصصس، فِؤذي رعل ٕاىل اذلنك ابس متصاز اًولًة واًوظاًة

 ٔبو ٕاهلاظِا، ويه هوؿّي ؾوازط مـسمة ًٔلََُة و ؾوازط مٌلعة ًِا: اًصصس فذؤذي ٕاىل ٕاؿسام ٔبََُخَ

 اًـوازط اهلـسمة: وحمتثي يف ادليون واًـخَ

فلِاء اًرشًـة تبٔهَ سوال اًضـؼوز من اًلَة مـؽ تلـاء اًلؼوت يف ألؾضاءٔبما ادليون فِـصف ؾيس اًفلِاء 
1

، وكس 

ًعُة اًـلي فِجـهل كري كاذز ؿىل إلذزاك ومـصفة اًعواة من ارلعبٔ، وكِي ُو بٓفة  صفَ اًيووي تبٔهَّ ؾعةؾ

و اهلس خوؾة ٌَزمان ول ًخزَهل ٕافاكة فِىون مس متصا،  حٌون معَق: ثـرتي اًـلي وجسَحَ، وُو هوؿان : ُو

فِق ٔبدصى، فِىون وحٌون )مذلعؽ( و اطلي ًخزَهل ٕافاكة فِحسج اتزت ًو ٔبذواز : ُو
2
ٔبما ابًًس حة لؾخحاز  ،

ادليون من ٔبس حاة فال ذالف تُهنم يف اذلجص ؿىل اوليون سواء ٔباكن ادليون معحلا بٔم مذلعـا، ٔلهنم مذفلون 

ؿىل ٔبن ادليون من اًـوازط اهلؤ صت يف ٔبََُة اًضرط فذـسم إلذزاك و اٍمتَزي صلًَ، ل ثرتثة ؿىل ثرصفاثَ 

ا اًرشؾَة.  بآثُز

بٓفة انص ئة ؾن اطلاث ثوحة ذَال يف اًـلي فِعري ظؼاحدَ خمؼخَط اًـلؼي فُضؼ حَ تـؼغ  مؼَ  فِو ٔبما اًـخَ

اًـلالء وتـضَ  م اولاهّي
3

، وكس اؾخرب اهلرشغ ادلزائصي اًـخَ من مـسماث ألََُة فبذٔللَ ابًعؼيب كؼري اهلمؼزي 

ُ و اوليون ٔبما فلِاء اًرشًـة إلسالمِة  ََؼة، حِؼر اؾخؼرٍب اًؼحـغ مـؼسما فلس ادذَفوا يف مسى ثبٔزرٍي ؿؼىل أل

ٌَمتَزي وابًخايل ًـسم ألََُة، ورُة اًصٔبي اًلاًؼة يف اًفلؼَ إلسؼاليم ٕاىل اؾخحؼاٍز مٌلعؼا ٌَمتَؼزي ل مـؼسما هل 

 حِر ًعح ٌَمـخٍو ٕاجصام تـغ اًخرصفاث وابًخايل ًحلى ٌَمـخٍو ٔبََُة ٔبذاء انكعة.

                                      
1
 .    4/339.م1994 -ُؼ 1415ذاز اًىذة اًـَمَة اًعحـة: ألوىل، ، ملىن اىلخاح ، ارلعَة اًرشتُين - 
2
حة اًزح  -  َّة  -ذاز اًفىص  ًِل، اًفلَ إلساليم و ٔبذًخَ،ٔب.ذ ُو  . .5/4117ذمضق، اًعحـة اًصاتـة، –سوزً
3
دِة،اظسازوسازت ألوكاف واًضؤون إلسالمِة ، اًىًوت ، -   .17/94اهلوسوؿة اًفلَِة اًىًو
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 :وحمتثي يف اًسفَ و اًلفةل اًـوازط اهليلعة ًٔلََُة:

ضس اذلوكة، واذلوكة يه: وضؽ اًيشء يف موضـَ يف اٌَلةٔبما اًسفَ: 
1

، ٔبما اًسفَ اظعالحا: ُو " ثحشٍص اهلال 

 اًرب".ٔبو ٕاثالفَ ؿىل ذالف ملذىض اًـلي و اًرشغ، ًوو اكن يف وحٍو 

رط، فؼال يه كَت اًخحفغ واًخَلغ، ٔبما يف الاظعالخ فذـصف تبهٔنا: " حاةل ثـرتي اًضؼ يف اٌَّلة ٔبما اًلفةل 

ختي ابًـلي من اًياحِة اًعحَـَة، وٕامنا ثيلط من مَاكث هفس َة ضاتعة، ) ٕاذازاك اهلعَحة وسؼالمة اًخلؼسٍص( 

 و ًرتثة ؿىل كِارما ابًضرط ٔبن ًلنب يف مـامالثَ مؽ اًلري، ؿىل وخَ هيسذ اهلال خبعص اًضَاغ. 

 اًلاهون:مسى اؾخحاز ؾوازط ألََُة ٔبس حااب ٌَحجص يف اًفلَ إلساليم و -ة(

ذالف تّي اًفلِاء يف  اذلجص ؿىل اوليونل 
2
، ٔلهنم مذفلون ؿىل ٔبن ادليون و اًـخَ من اًـوازط   و اهلـخٍو

اؾخرٍب اًحـغ مـسما  اهلؤ صت يف ٔبََُة اًضرط، زمغ ٔبهنم ادذَفوا يف مسى ثبٔزري اًـخَ ؿىل ٔبََُة ألذاء حِر

ة يف اًفلَ إلساليم ٕاىل اؾخحاٍز مٌلعا ٌَمتَزي ل مـسما هل ٌَمتَزي وابًخايل ًـسم ألََُة، ورُة اًصٔبي اًلاً

حِر ًعح ٌَمـخٍو ٕاجصام تـغ اًخرصفاث وابًخايل ًحلى ٌَمـخٍو ٔبََُة ٔبذاء انكعة
3

، ٕال ٔبهنم ادذَفوا يف اذلجص 

 ؿىل اًسفَِ و را اًلفةل ؿىل كوًّي: 

ورا اًلفةل اًلول ألول: وحوة اذلجص ؿىل اًسفَِ
4
 

و كول مجِوز  اًفلِاءُو
5
من اذليفِة وكس اس خسًوا ؿىل رعل من اًلصءان اًىصمي و اًس ية وَلس و ٔبتو ًوسف  

ة و اًلِاش:  اًيحًو

َِ  : اس خسًوا من اًلصءان اًىصمي تبآيث ؿست مهنا كوهل ثـاىل:اس خسلهلم من اًلصءان اًىصمي َْ َ ي ؿََ ِ )فَٕان اَكَن اطلَّ

َفًا ْبْو َل ٌَس ْ  ـِ ْسلِ اًَْحقف َسِفهيًا بْْو َض ـَ َُ اِبًْ ًَِف َِْي َو ْم َُ َو فََْ ُُ ( خَِعَُؽ بْن ًُِميَّ 
1

َفَِاء ، و كوهل ثـاىل: )  َوَل ثُْؤثُوْا اًسف

                                      
1
 .1411،1/73تريوث، اًعحـة: ألوىل،  –اهلـارص سهصاي جن َلس جن ٔبمحس جن سهصاي ألهعازي، اذلسوذ ألهَلة واًخـًصفاث اصلكِلة، ذاز اًفىص  - 
2
ادليون اهلعحق، و ابًًس حة لآثز اًخرصفاث اوليون : ًفصق اًفلِاء تّي ادليون اهلخلعؽ و ادليون اهلعحق، حِر ل ٍصثحون ٔبي بآثز ابًًس حة ًخرصفاث ظاحة  - 

دِة،ًـخربون ثرصفاث ظاحة ادليون  اهلخلعؽ حصَحة يف حال الافاكة،  ًيؼص اهل  . 17/92وسوؿة اًفلَِة اًىًو
3
، ذاز اًفىص -  َُ َُّخ َُ إلساليمف ؤبذً ،اًِفْل ًِِْلّ َح َحة جن مععفى اًزف ُْ َّة  -ٔب. ذ. َو  .6/4490ذمضق، اًعحـة اًصاتـة، –سوزً
4
 ًـخرب مجِوز اًفلِاء .... ٔبن اًلفةل هوغ من اًسفَ. - 
5
 اًىًوت، –،وسازت ألوكاف واًض ئون إلسالمِة 3/573م، 1977 -ُؼ  1397ًحيان،اًعحـة: اًثاًثة،  –س َس ساتق،فلَ اًس ية،ذاز اًىذاة اًـصيب، تريوث - 

دِة،  .17/96اهلوسوؿة اًفلَِة اًىًو
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ُصوفًا( ـْ َي الّلُ ًنَُكْ ِكَِامًا َواْزُسكُومُهْ ِفهيَا َواْنُسومُهْ َوُكوًُوْا ًَُِْم كَْوًل مَّ ـَ َّيِت َح ْبْمَواًنَُكُ اً
2
خّي: ٔبن  من الًٓ ووخَ اصللةل 

ػل س ححاهَ وثـاىل ٔبمص مبيؽ اهلال ؿىل اًسفَِ و اًضـَف و ُو ذًَي رصحي ؿىل و حوة اذلجص ؿَهيٌل
3
.  

ظىل ػل -ؿىل ؾِس زسول ػل  ٔبن زخالً "ؾن ٔبوس جن ماعل: اس خسًوا مبا زوى   : اس خسلهلم من اًس ية اًيحوًة

 جصْ احْ  ،ػل اي هيبّ "فلاًوا:  -ظىل ػل ؿَََ وسنل- ػل  هيبّ اكن ًخذاغ ويف ؾلسثَ ضـف، فبىٔت ٔبُهُل  -ؿَََ وسنل

اي هيب "فهناٍ ؾن اًحَؽ فلال:  -ظىل ػل ؿَََ وسنل-فسؿاٍ اًييب  ".فٕاهَ ًخذاغ ويف ؾلسثَ ضـف !ؿىل فالن

 ،ُاء"كري اتزك ٌَحَؽ فلي:  ٕان نيَت )) :-ظىل ػل ؿَََ وسنل-، فلال هل اًصسول "ػل, ٕاين ل ٔبظرب ؿىل اًحَؽ

اء، ول ذالتة ((!"ُو
4
.  

فَِٔبن فَِ ذلةل  اًرشًفاذلسًر  من ووخَ اصللةل ٔلن ٔبُي اًصخي ؛ واًضـَف ؿىل حصة اذلَْجص ؿىل اًسَّ

مه ؿَََسبًٔوا اًصسول ظىل ػل ؿَََ و سنل اذلجص ؿىل كٍصهبم  ، ًوو مل ٍىن اذلجص ؿىل اًسفَِ و ري ؤبكصَّ

  .ول ٔبىىص ؿَهيمػل ؿَََ و سنل  ظىل اًلفةل خائز هلا ظَحوا رعل من اًصسول

كاسوا اًسفَِ ؿىل اًعلري يف حواس اذلجص ؿَََ جبامؽ ٔبن   مهنٌل انكط اًـلي و ل  اس خسلهلم ابًلِاش:

حيسن اًخرصف يف ماهل و ل ٌس خعَؽ ٔبن ميَزي تّي اًعحَح و ارلعبٔ كاًحا فىٌل جيوس اذلجص ؿىل اًعلري 

فىشعل اًسفَِ
5
. 

و رُة ٕاىل ُشا اًصٔبي ٔبتو حٌَفة  جيوس اذلجص ؿىل اذلص اًـاكي اًحاًف ثسخة اًسفَ و اًلفةل( اًلول اًثاين: )ل

 اًلصءان اًىصمي ، و اهلـلول: و اجن حزم اًؼاُصي و كس اس خسًوا ؿىل رعل من 

 

 

                                                                                                                        
1
 282اًحلصت ألًة:سوزت  - 
2
 .05سوزت اًًساء الًٓة: - 
3
(، اًلصايف: 24/158(، اًرسديس: اهلخسوظ)8/22اًىدري) (، اهلاوزذي: اذلاوي1/208(، اًسمصكٌسي: اًيىت و اًـَون)3/115اًعربي: خامؽ اًحَان) - 

 (.8/245اطلذريت)
4
 واذلسًر ٔبدصخَ اًرتمشي يف "خامـَ". - 
5
 .8/20، اهلاوزذي: اذلاوي اًىدري24/159اًرسديس: اهلخسوظ  - 
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ن كَْدِي  اس خسلهلم من اًلصءان اًىصمي: اس خسًوا تلوهل ثـاىل: ا َزَسْكٌَامُك ّمِ بْن ًَبِِْتَ بَْحَسمُكُ اًَْمْوُث )َوبْهِفُلوا ِمن مَّ

ًِِحَّي( ا َن اًعَّ َق َوْبُنن ّمِ سَّ ىَل بَْخٍي كَصًٍِة فَبْظَّ
ِ
ْصثيَِن ا فََُِلوَل َزّةِ ًَْوَل بْدَّ

1
)ًَن ثَيَاًُوْا اًرِْبَّ َحىتَّ ثُيِفُلوْا ، وكوهل ثـاىل: 

 َِ نَّ الّلَ ِت
ِ
ٍء فَا حفوَن َوَما ثُيِفُلوْا ِمن ََشْ ا حُتِ َِمٌي( ِممَّ ؿَ

2
ٔبمص  -س ححاهَ و ثـاىل -ٕان ػل : ووخَ اصللةل من الًٓخّي، 

يا اذلجص ؿىل اذلص اًحاًف ثيفي ُشٍ ارلعةل من إلميان ٔلن اًصخي  اًياش ابٕلهفاق و هنيى ؾن إلمساك فدلًو

هلول تـسم اىلجوز ؿَََ ثسخة اًسفَ بٔو اًلفةل ًن ٌس خعَؽ إلهفاق من ماهل ٕارا اكن حمجوزا ؿَََ و من رعل 

اذلجص ؿىل اذلص اًحاًف ثسخة اًسفَ
3
. 

رهص إلمام ٔبتو حٌَفة ٔبن إلوسان تـس تَوكَ ؿاكال حىمتي ٔبََُخَ و رسعَخَ، و اذلجص  اس خالهلم من اهلـلول:

ؿَََ يف ُشٍ اذلاةل ًـس ٕاُسازا ًىصامذَ و بٓذمِخَ اًيت ثـخرب بمٔه من اهلال، و ابًخايل فال جحص ؿىل اًسفَِ و 

اًضـَف
4
. 

تـس ؾصط ارلالف اًفلِيي يف مسبةٔل اذلجص ؿىل اًسفَِ و ري اًلفةل، ًرتحج صلًيا زٔبي مجِوز اًفلِاء  اًرتحِح:

اًلائي جبواس اذلجص ؿَهيٌل، ًلوت ٔبذٍهتم و ٔلن يف اذلجص ؿىل اًسفَِ و را اًلفةل معَحة هلؼٌل و فِؼَ معؼَحة مؼن 

و م  .لعس رمم من ملاظس اًرشًـة إلسالمِةًـوهلم، و ابذلجص ؿىل اًسفَِ واًضـَف ًعان اهلال ُو

 :من ٔبس حاة اذلجص اًلاهون ادلزائصيموكف اهلرشغ  -

ثبٔذش مـؼم كواهّي اصلول اًـصتَة 
5
تلول مجِؼوز اًفلؼَ إلسؼاليم حِؼر ثـخؼري لك مؼن ادليؼون و اًـخؼَ و  

و اًـخؼَ و اًسؼفَ مؼن  اًسفَ واًلفةل من ٔبس حااب ٌَحجص ًىن اهلرشغ ادلزائصي زمغ ٔبهَ وافلِم يف اؾخحؼاز ادليؼون

ؾخرٍب ؿازط من اًـوازط اهليلعة إ ٔبس حاة اذلجص ٕال ٔبهَ مل ٌساٍصمه يف اؾخحاز اًلفةل من ٔبساة اذلجص زمغ ٔبهَ 

 ًٔلََُة فِي سلط رعل سِوا من اهلرشغ ادلزائصي ٔبم ثـمس ٕادصاح اًلفةل هسخة من ٔبس حاة اذلجص؟.

                                      
1
 .10سوزت اهليافلون الًٓة: - 
2
 .92سوزت ٔبل معصان الًٓة: - 
3
 1/543، اًضواكين: فذح اًلسٍص،12/110، اًعربي: خامؽ اًحَان،5/193ثحُّي اذللائق ، ، اًًزَـي:6/147اجن ؿاتسٍن: حاص َة  - 
4
ؼي  خاء يف نخاة اًفلَ إلساليم و ٔبذًخَ:"  كال ٔبتو حٌَفة: ل حيجص ؿىل اذلص اًـاكي اًحاًف ثسخة اًسفَ واصلٍن واًفسق واًلفةل. فال حيجص ؿىل اًسفَِ ًو

و ٔبصس  ثرصفَ يف ماهل خائزا، وٕان اكن مدشزا مفسسا ًخَف ماهل فامي ل قصط هل فَِ ول معَحة؛ ٔلن يف سَة ولًخَ ؿىل ماهل ٕاُساز بٓذمِخَ، وٕاذلاكَ ابٍهبامئ، ُو

،رضزا من اًخحشٍص، فال ًخحمي اًرضز الٔؿىل صلفؽ ألذىن" ًيؼص  ًِِْلّ َح َحة جن مععفى اًزف ُْ  .6/4491اًفلَ إلساليم و ٔبذًخَ، ٔب. ذ. َو

: " حينك ابذلجص ؿىل اًحاًف ٌَجيون ٔبو ٌَـخَ ٔبو ٌَسفَ، ٔبو ٌَلفةل، 65، ٔبحاكم اًولًة ؿىل اهلال، اهلاذت 1952ًس ية  119ي:  مصسوم تلاهون زمق اًلاهون اهلرص - 5

 ". ول ٍصفؽ اذلجص ٕال حبنك و ثلمي اىلوكة ؿىل من حيجص ؿَََ كامي لذازت ٔبمواهل وفلا ًٔلحاكم اهللصزت يف ُشا اًلاهون
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زست اهلخـَلة تبََُٔة ألصزاض اًعحَـَة ثحّي ٔبن اهلرشغ تـس اس خلصاء هعوض اًلاهون اهلسين و هعوض كاهون الٔ 

لك من تَف سن اٍمتَزي و مل ًحَف سن اًصصس و لك مؼن تَؼف سؼن اًصصؼس و اكن  كاهون مسين:" 43هط يف اهلاذت 

مؼن هفؼس  44سفهيا ٔبو را قفةل ٍىون انكط ألََُة وفلؼا هلؼا ًلؼصزٍ اًلؼاهون"،نٌل هؼط اهلرشؼغ يف هؼط اهلؼاذت 

ا، حبسؼؼة ألحؼؼوال ٔلحؼؼاكم اًولًؼؼة ٔبو اًوظؼؼاًة ٔبو اًلوامؼؼة، مضؼؼن خي اًلؼؼاهون :" ضؼؼؽ فاكؼؼس ألََُؼؼة و انكعؼؼُو

ًخخؼّي  -اهلضؼاز اٍهيؼا سؼَفا –اًرشوظ وو فلا ٌَلواؿس اهللصزت يف اًلاهون"، و من ذالل هعوض اًلاهون اهلسين 

ٔلحؼاكم اًيَاتؼة  -ة اطلهؼصاًسؼاتل - 44ٔبن اهلرشغ اؾخرب ري اًلفؼةل مؼن انكاؼ ألََُؼة و ٔبدضؼـَ تؼيط اهلؼاذت 

101اًرشؾَة، ًىن تـس اس خلصاء هعوض كاهون ألزست جنس ٔبن هط اهلاذت 
1
خيصح را اًلفةل هسخة من ٔبسؼ حاة  

 اذلجص مفا موكف اهلرشغ من اذلجص ؿىل ري اًلفةل؟. 

 ثرصخ ابؾخحؼاز  ٔبؾخلس ٔبن اهلرشغ ًـخرب اًلفةل هوغ من اًسفَ، وما ٍصحج رعل ٔبن مـؼم  اًلواهّي اًـصتَة  اًيت  مل

ؼشا مؼا رُؼة ٕاًَؼَ اهلرشؼغ اٌَحيؼاين و  اًلفةل من ٔبس حاة اذلجص فٔلهنؼا ثـخؼرب اًلفؼةل هؼوغ مؼن ٔبهؼواغ اًسؼفَ، ُو

حِر ؾصفت اًسؼفَِ: تبٔهؼَ اًضؼرط اطلي ًيفؼق مؼاهل يف  946رصحت تَ جمةل ألحاكم اًـسًَة يف هط اهلاذت 

حشز يف هفلاثَ و ًضَؽ ٔبمواهل و ًخَفِا اب ٕلزساف، و اطلٍن ل ٍزاًون ًلفَون يف ٔبذشمه و ؾعاهئم كري موضـَ، ًو

 ول ًـصفون ظًصق جتازهتم و متخـِم ثسخة تالُهتم و ذَوا كَوهبم ًـسون ٔبًضا من اًسفاء".

ا يف اًلاهون ادلزائصي   اهلححر اًثاين:ٕاحصاءاث زفؽ ذؾوى اذلجص و هؼُص

 ثلذيض ذزاسة ُشٍ ادلزئَة ثلس ميِا ٕاىل اهلعاًة اًخاًَة: 

 هلعَة ألول:ظاحة اذلق تعَة ثوكِؽ اذلجص ؿىل فاكس ألََُة:ا

 اهلعَة اًثاين:اىلوكة ايلخعة تيؼص ذؾوى اذلجص و ٕاحصاءاث اًصفؽ ٕاٍهيا:

 اهلعَة اًثاًر: احصءاث هؼص ذؾوى اذلجص و اذلنك فهيا

 

 

                                      
1
 كاهون ٔبزست : من تَف سن اًصصس و ُو جميون ٔبو مـخٍو ٔبو سفَِ ٔبو ظصٔبث ؿَََ ٕاحسى ُشٍ اذلالث اهلشهوزت تـس زصسٍ حيجص ؿَََ. 101اذت اهل - 



An] هَة و اًس َاس َةجمةل اًححوج اًلاهو    
née] 

 

  ــست

  
- 24 - 

 

  

الرابع العدد 

 جوان 

1025 

 اهلعَة ألول: ظاحة اذلق تعَة ثوكِؽ اذلجص ؿىل فاكس ألََُة

كؼاهون ٔبزست ٕاىل ألكؼازة و  102ي حؼق ظَؼة ثوكِؼؽ اذلجؼص حسؼة هؼط اهلؼاذت ٔبؾعى اهلرشغ ادلزائص  

ظاحة اهلعَحة واًيَاتة اًـامة طلا سبٔثياول تسزاسة ٔبول حق ألكازة و ظؼاحة اهلعؼَحة يف ظَؼة اذلجؼص، 

 مث تـس رعل ٔبثياول حق اًيَاتة اًـامة يف ظَة اذلجص.

 جص:اًفصغ ألول: حق ألكازة و ظاحة اهلعَحة يف ظَة اذل

من كاهون ألزست ادلزائصي :" ٍىؼون اذلجؼص تيؼاء ؿؼىل ظَؼة ٔبحؼس ألكؼازة ٔبو مؼن هل  102ثيط اهلاذت  

: لك ألكؼازة رمؼٌل اكهؼت ذزخؼاث إلزج ٔلن اهلرشؼغ مل اهللعؼوذ ابٔلكؼازةمعَحة، ٔبو من اًيَاتة اًـامة."، و 

زة ٌضؼمي ألظؼِاز، تؼي ثـخؼرب حيسذ ذزخة اًلصاتؼة و ميىؼن ٔبن ًؼسذي يف ُؼشا حؼىت ألظؼِاز ٔلن ًفؼغ ألكؼا

: لك من هيمَ ٔبمؼص اًضؼرط اهلعَؼوة اذلجؼص واهللعوذ تعاحة اهلعَحةاهلعاُصت سخة من ٔبس حاة اًلصاتة، 

ؿَََ ٔبو ثرضز ًوو تعوزت كري مدارشت مؼن تلائؼَ كؼري حمجؼوز ؿََؼَ
1

، وكؼس ٔبؾعؼى اهلرشؼغ حؼق ظَؼة اذلجؼص 

ََ، و هتمِم معَحخَ اًيت حمتثي ابذلجص ؿَََ ظاهلؼا ًٔلكازة  ٔلن ُؤلء هيمِم ٔبمص اًضرط اهلعَوة اذلجص ؿَ 

ٔبهَ كس كام تَ سخة من ألس حاة اهلوحدة ٌَحجص.. ٕاضافة ٕاىل ٔبن تـضِم كس حىون هل معَحة يف ُؼشا اذلجؼص، 

ٔلن تلاء اًضرط اًلري حمجوز ؿَََ مؽ كِام اًسخة اهلوحة هل، و ٕاظالق ًسٍ ٌَخرصف تبٔمواهل حبًصؼة، هيؼسذٍ 

، ألمص اطلي ًرض مبن ًـوهلم من ٔبكازتؼَ، ٔلهنؼم ًعؼريون ؿؼاةل ًخىففؼون ابًفلص تـس اًلىن ، فِعري ؿاةل ؿىل كرٍي

اًياش، فِىون من معَحهتم ًو جحص ؿَََ و مٌؽ مؼن اًخرصؼف يف ٔبمؼواهل، و ذفـؼت ثؼغل ألمؼوال ٕاىل رسؼط 

 ٔبمّي ًخوىل ٕاذازهتا و حمنَهتا.

 اًفصغ اًثاين: حق اًيَاتة اًـامة يف ظَة اذلجص:

اهلضاز ٕاٍهيا ٔبؿالٍ ٌَيَاتة اًـامة حق ظَة اذلجص ورعل ٔلن اهلعؼَحة  102عى اهلرشغ يف هط اهلاذت ٔبؾ  

اًـامة ثًذفي مؽ تلاء فاكس ألََُة كري حمجوز ؿَََ، ٔلهَ ٕارا ما افذلص، ٔبظحح ُو و من ًـول ؿؼاةل ؿؼىل اولمتؼؽ و 

اًـامة، نٌل ٔبن اهلرشغ يف هعوض مذفصكة من  مؤسساثَ وابًخايل جية ؿىل اًيَاتة اًـامة اًخسذي ذلفغ اهلعَحة

كاهون ألزست ادلزائصي وكاهون إلحؼصاءاث اهلسهَؼة ٔبًلؼى ؿؼىل اًيَاتؼة اًـامؼة مسؼ ئوًَة حٌلًؼة اًلرصؼ و اًحؼاًلّي 

                                      
1
از موسوؿة ألحوال اًضرعَة، ذ -، مـوط ؾحس اًخواة181تسون زمق ظحـة، ض 1987مًضبٔت اهلـازف، الاسىٌسًزة، -اًولًة ؿىل اهلال-َلس نٌلل محسي - 

 .2/971 -اًوفاء، اهليعوزت،ظ ارلامسة،
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فاكسي ألََُة، ول ًـخرب حق اًيَاتة اًـامة يف زفؽ اصلؾوى اًلضائَة و ثؼسذي فهيؼا ٕال ٕاحؼسى وسؼائي ذمازسؼة 

 ُشٍ اسلاًة.

 اهلعَة اًثاين: اىلوكة ايلخعة تيؼص ذؾوى اذلجص و ٕاحصاءاث اًصفؽ ٕاٍهيا.

 اًفصغ ألول:اىلوكة ايلخعة تيؼص ذؾوى اذلجص:

دذعاض إلكَميي صلؾؼوى اذلجؼص ألمؼص اطلي ًفِؼم ابًًس حة ًالدذعاض اىلًل مل ًدٌاول اهلرشغ رصاحة الٕ  

حبَر  -ٔبي كاؿست موظن اهلسؾى ؿَََ –ؽ ٌَمحسٔب اًـام دذعاض إلكَميي ختضمن ذالهل ٔبن ذؾوى اذلجص يف الٕ 

ٕان مل ٍىن هل مؼوظن اهلعَوة اذلجص ؿَََ، فاًضرط جية ٔبن حصفؽ اصلؾوى اهلخـَلة ابذلجص ٔبمام حموكة موظن 

مـؼؼصوف ًـؼؼوذ الادذعؼؼاض ٕاىل اىلوكؼؼة اهلخواخؼؼس يف ذائصهتؼؼا بٓدؼؼص مؼؼوظن هل، ٔبمؼؼا ٕارا ادذؼؼاز موظيؼؼا فريحؼؼؽ 

ًلضائَة اًيت ًلؽ يف ذائصهتؼا اهلؼوظن ايلخؼازدذعاض ٕاىل ادلِة االٕ 
1
ٔبمؼا ٕارا اكن اًضؼرط ميؼغل ؾلؼازاث فؼٕان ، 

إلحصاءاث اهلخـَلة تبٔمواهل اًـلاًزة فِجة ٔبن حصفؽ ٔبمام حموكة موكؽ اًـلاز
2
. 

كاهون ٕاحصاءاث مسهَة ٔبن اهلرشغ ادلزائصي  32ٔبما ابًًس حة ًالدذعاض اًيوؾي ًخضح من ذالل هط اهلاذت 

تخسائَة ولًة ؿامة تيؼص مجَؽ اًلضااي اًيت ثسذي يف ادذعاظِا اهلاكين، ووسغ الادذعاض ة الٕ ٔبؾعى ٌَمحوك

 .-هوغ اًلضَة –تّي ألكسام اًخاتـة ٌَمحوكة حسة مـَاز ظحَـة اًزناغ 

من كاهون ٕاحصاءاث مسهَة اهلسائي اهلخـَلؼة  425و 424و  423وثحـا طلعل فلس حسذ اهلرشغ يف هعوض اهلواذ 

خنب نشعل من ذؼالل هؼط اهلؼاذت ابٔلزس   425ت ؤبؾعى ًلسم صؤون ذون كرٍي ظالحِة هؼص ُشٍ اهلسائي، ًو

اهلضاز ٕاًََ ٔبؿالٍ ٔبن اهلرشغ ٔبؾعؼى ًؼصئُس كسؼم صؼؤون ألزست ٔبن ًخؼسذي يف ُؼشٍ اهلسؼائي مبوحؼة ثؼساتري 

 .ٕاس خـجاًَة و ابًخايل فِىون كسم صؤون ُو ايلخط هوؾَا تيؼص ذؿاوى اذلجص و اًفعي فهيا

 اًفصغ اًثاين: ٕاحصاءاث زفؽ ذؾوى اذلجص يف اًلاهون ادلزائصي:

ا ؾن ابيق ذؿاوى تي حـَِؼا   مل خيط اهلرشغ ادلزائصي ذؾوى اذلجص ؾيس زفـِا تبٔي ٕاحصاءاث ذاظة متزُي

ختضؽ يف رعل ًٔلحاكم اًـامة اًيت ثلذيض ًالفذخاخ ٔبي دعؼومة كضؼائَة ٕاًؼساغ ؾًصضؼة افذخاحِؼة مؼن اهلؼسؾي 

                                      
1
 كاهون ٕاحصاءاث مسهَة و ٕاذاًزة. 37ًيؼص هط اهلاذت  - 
2
 كاهون ٕاحصاءاث مسهَة و ٕاذاًزة. 40من  اهلاذت  01ًيؼص هط اًفلصت  - 
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اىلوكة ًلسم من ذالًِا ظَحَ اًلضايئ، حبَر ًمت كِسُا ابىلوكة مث ًَُحََُّف اهلسؾى ؿَََ هبا حىت ٍمتىن  تبٔماهة ضحط

 من اذلضوز ٌَجَسة وثيـلس ارلعومة ثيؼص اصلؾوى من اًلايض ايلخط اطلي ًعسز حوكَ كٓدص مصحةل.

  اهلعَة اًثاًر: ٕاحصاءاث هؼص ذؾوى اذلجص واذلنك فهيا:

 صاءاث هؼص ذؾوى اذلجص ٕاح اًفصغ ألول:

ا ًيفس إلحصاءاث و ألحؼاكم اًؼيت ًخعَهبؼا اًلؼاهون ًيؼؼص ٔبي   ٔكظي ؿام ختضؽ ذؾوى اذلجص ؾيس هؼُص

ذؾوى من ذؿاوى صؤون ألزست ألدصى، ٕال ٔبهَ تـس اس خلصاء تـغ هعوض اهلخـَلؼة إبحؼصاءاث اذلجؼص ميىؼن 

 اهون ادلزائصي ؿىل اًيحو اًخايل:رهص تـغ دعوظَاث ٕاحصاءاث هؼص وحتلِق ذؾوى اذلجص يف اًل

دعوظَة ثـَّي حمايم ؾن اهلعَوة اذلجص ؿَََ يف حاةل ؿؼسم ثؼوهَهل ٌَمحايم:حٌلًؼة ٌَمؼسؾى ؿََؼَ مؼن  -ٔبول/

ذؿاوى اذلجص اًىِسًة مىٌَ اهلرشغ  من حق اصلفاغ ؾن هفسَ ورعل تخوهَؼي حمؼايم ؾيؼَ يف حؼاةل ؿؼسم ثؼوهَهل 

كؼاهون ٔبزست، وكؼس ٔبحسؼن اهلرشؼغ يف ُؼشا ٔلن  105تشعل تؼيط اهلؼاذت  ىلايم ًسافؽ ؾيَ، و كس رصخ اهلرشغ

دعومة اذلجص راث ظحَـة ذاظة اًِسف مهنا حٌلًة   اًعصفّي، تي ٕان اًعؼصف اهلؼسؾى ؿََؼَ و ُؼو اهلـؼين 

ابسلاًة ٔبظال، طلا فٕان اىلوكة كس حصى من اًالسم ًخحلِق اًـسل و اهلساوات تّي ارلعوم متىّي اهلعَؼوة اذلجؼص 

 ؿَََ من حق اصلفاغ.

 ٔبوحؼس ألكؼازة بٔ تـس ٔبن ٍصفؼؽ  : "اهلعَوة اذلجص ؿَََ"اذلنك تخـَّي ددري كضايئ ًفحط اهلسؾى ؿَََ  -اثهَا/

ثدت اًلايض من حصة خ من كاهون ألزست، ً  102من هل معَحة ٔبو اًيَاتة اًـامة ظَة اذلجص ظحلا ًيط اهلاذت 

مؼن كؼاهون ألزست ؿؼىل اهلـؼين ابذلجؼص  103ظحلؼا ًؼيط اهلؼاذت ما ًسؾََ ألظصاف، ورعل إبحصاء ذربت ؾلََؼة 

ا ذون اسدضازت روي ، ؿَََ ٔلن ٔبس حاة اذلجص من حٌون و ؾخَ وسفَ ٔبمصاط كس ًعـة ؿىل اًلايض ثلسٍُص

ارلربت، و ًـخرب اًعحُة يف ُشٍ اذلاةل ددريا ثيستَ اىلوكة ًحَان حاةل اهلعَوة ؿَََ اذلجص اًـلََة، حِر ًلؼوم 

 إبحصاء اًىضف اًعيب اًالسم ًحَان اذلاةل اًـلََة، مث ٍصفؽ ثلٍصٍص ٕاىل اىلوكة.اًعحُة 

، ٌوَمحوكؼة   والاس خـاهة ابرلرباء يف ذؿاوى اذلجص حـهل اهلرشغ ٔبمص ادذَازي ٌَلايض ًؼبٔمص تؼَ حسؼة ثلؼسٍٍص

ِؼا ٔبن حصفضؼَ، معَق اذلق يف ثلسٍص ما ٔبذىل تَ ارلرباء من ٔبزاء، فَِؼا ٔبن ثبٔذؼش جصٔبًؼَ وهدِجؼة حبثؼَ وثلٍصؼص  ٍ، ًو

صاتخ ٕاًََ. سوزٔبى ارلحري ل ًلِ ِا ٔبن حتنك مبا خياًفَ ٔلّن اًلايض حينك مبا ًلذيؽ تَ ٍو  اىلوكة ًو
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: تـس  زفؽ ذؾوى اذلجص مؼن اهلؼسؾي فؼٕان جيايب يف حتلِق ذؾوى اذلجصوز الٕ اصلًلايض صؤون ألزست  -اثًثا/

لسمؼا مؼن ٕاحؼصاءاث اًخحلِؼق فاًلؼايض اذلؼق يف ذؾؼوت  ًلايض صؤون ألزست سَعة واسـة يف اختار مؼا ٍؼصاٍ  

ألكازة و ألظِاز و ٔبظسكاء ألزست ٔبو ٔبي رسط ٍصى فائست من سٌلغ ٔبكواهل ٕلػِاز اذللِلة
1

، ٔبو اًخحلق من 

ثَلؼي ثرصؼحياث اًضؼرط اهلـؼين حصة ذؾوى اذلجص من ؿسرما، و ٌَلايض ؾيس مدارشثَ اًخحلِؼق يف اصلؾؼوى 

ضوز حمامَِ وألصؼزاض اهلـيَؼّي ٔبي اطلٍؼن كؼسموا اًعَؼة ٔبو مؼن هل معؼَحة يف رعل ورعل حب إبحصاء ثلسمي،

ٌس خسؾََ ٔبن هل رضوزت حضوز اًعحُة اهلـاجل ازثبٔىواًيَاتة اًـامة، ٌوَلايض نشعل ٕارا 
2
. 

 نٌل ٌَلايض سَعة ثلسًٍصة واسـة يف حٌلًة ٔبموال اىلجوز ؿَََ، لس امي ٕارا اكهت ثغل ألموال مـصضة ٌَخَف ٔبو

 اًضَاغ اًرسًؽ، ٔبو اكهت مـصضة ٌَهنة ٔبو كري رعل.

.اًفصغ اًثاين:   اذلنك يف ذؾوى اذلجص و بآثٍز

ابىهتاء اهلصافـة يف ذؾوى اذلجص ثعؼحح اصلؾؼوى رمَؼبٔت ٌَفعؼي فهيؼا، و حبسؼة اذلنك يف ذؾوى اذلجص : -ٔبول/

ؾلة ٕاحصاء مساوةل زسًةألظي ل ًعسز اًلايض حوكَ ٕال 
3
 خَسؼة ؿَيَؼةو اًيعق ابذلنك يف 

4
، واذلؼنك اطلي 

ًعسٍز كايض صؤون ألزست ُو حنك اتخسايئ كاتي ٌَعـن فَِ جلك ظصق اًعـن و ُشا ألمص ل خياًف ألظي 

و اًلاؿست اًـامة ابًًس حة ًٔلحاكم الاتخسائَة اًعاذزت يف ذؿاوى صؤون ألزست ألدؼصى، ٕال ٔبن اهلرشؼغ دؼط 

 حنك اذلجص ابرلعوظَاث اًخاًَة:

ايض ؾيؼؼس اذلؼؼنك يف ذؾؼؼوى اذلجؼؼص ٕارا زٔبى ٔبن اىلجؼؼوز ؿََؼؼَ ًؼؼُس هل ويل ٔبو و  ٔبن ًـؼؼّي ؿؼؼىل اًلؼؼ .1

ٌَمحجوز ؿَََ ملسما ٌَلِام ثض ئوهَ، ومن ذالل ُشا ًخنب ٔبن اهلرشغ ٔبؾعى ًلايض صؼؤون ألزست ذوز اجيؼايب 

 اًلؼايض ملؼسما يف ذؾوى اذلجص خيخَف ؾن ذوزٍ يف اصلؿاوى ألدصى اًيت ًخلِس فهيا مبحسٔب اًعَة، فؼٕارا ؿؼّي

                                      
، فٕارا ثلسم ابًعَة ٔبة اهلـين واثز صلى 486حلا ٌٌَلذت من كاهون ألزست......... ظ  105واهلاذت  08/09من كاهون إلحصاءاث اهلسهَة وإلذاًزة زمق 483اهلاذت  - 1

شا ذامئا ًحلى ذاضـا ًسَعخَ اًخلسًٍصة.  اًلايض صم هل ٔبن ًبٔذش زٔبي ألم ٔبو إلدوت مثال، ُو

 كاهون ٕاحصاءاث مسهَة و ٕاذاًزة. 484ًيؼص هط اهلاذت  -2

ن اًصٔبي فَِ ٕارا اكن اًلايض واحسا،  ففي اهلساوةل ًدٌاكش ٔبؾضاء اًَِئة اهلساوةل يه اًدضاوز يف اذلنك تّي ٔبؾضاء اىلوكة ٕارا ثـسذوا، واً  - 3 خفىري يف اذلنك وحىٍو

من كايض فصذ، فٕان اهلساوةل اًيت مسـت اهلصافـة يف اهلياسؿة اهلـصوضة ؿَهيا ٌَوظول ٕاىل مٌعوق اًلصاز و ٔبس حاتَ، ٔبما ٕارا اكهت اًَِئة اًيت ثيؼص اهلياسؿة مضلكة 

 سَ ٌَوظول ٕاىل اًصٔبي اطلي ٍصاٍ وحي كاهوين ٌَزناغ.حىون تٌَُ وتّي هف 

واًيدِجة اًعحَـَة اهللعوذ ابًيعق ابذلنك  كصاءثَ تعوث مصثفؽ يف ادلَسة ٔبمام ازلِوز "ومٌعوق اذلنك ُو ٔبمه مض متالث اذلنك اًلضايئ، وكاًة اهلخلاضّي، - 4

و اطلي حيمي فعي ارلعاة يف اذلق اهلوضوؾي اهلخياسغ فِ  َ حمي اًعَة اًلضايئ.ٌضلؾوى، ُو
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ٌَمحجوز ؿَََ ذون ظَة رعل من اهلسؾي ل ًـخرب تشعل كؼس ذؼاًف مدؼسٔب اًعَؼة، وكؼس ٔبحسؼن اهلرشؼغ يف 

ا ثلذيض ٕاؾعاء ُشا اصلوز ًلايض صؤون ألزست.  رعل ٔلن حٌلًة ؿسميي ألََُة و انكعُو

از اذلؼنك حِؼر ٔبوحة اهلرشغ ادلزائصي ؿىل اهلسؾي تـس اذلؼنك ابذلجؼص ٕاصؼِوحوة ٕاصِاز حنك اذلجص:  .2

ؿىل ما ًًل:"اذلنك ابذلجص كاتي ًلك ظصق اًعـن و جية ورشٍ ًإلؿالم"، و زمغ ٔبن اهلرشؼغ  106ثيط اهلاذت 

مل ًحّي وس َةل اًًرش ٕال ٔبهَ حصى اًـمي ٔبن ًًرش مٌعوق اذلنك جبًصست وظيَة و كاًحا ما حىون حًصست ًومِؼة، 

ذلجص ٕاىل اًاكفة، .. و اًـةل مؼن وحؼوة إلصؼِاز يه ٔبهؼَ و ُشا إلحصاء اس خَزمَ اهلرشغ ًَىفي وظول اًـنل اب

ًرتثة ؿىل اذلجص بآثز كس ثرض ابًلري اطلي خيفى ؿَََ ٔبمص اذلجص ؾيؼس اًخـامؼي مؼؽ اىلجؼوز ؿََؼَ، فؼاكن مؼن 

  اًرضوزي فصط ُشٍ اًوس َةل حٌلًة ٌَلري حسن اًيَة.

 ٔب ص اذلنك ابذلجص ؿىل ثرصفاث اىلجوز ؿَََ: -هَا/اث

ظسوز تـس ذميوؿا من اًخرصف يف ٔبمواهل ٕال  ل ٍىون  اًحاًف انكط ألََُةام يف اًدرشًؽ ادلزائصي ٔبن ألظي اًـ

شا ما كصزٍ اهلرشغ تيطحنك ابذلجص ؿَََ تيعؼِا :" جيؼة ٔبن ٍىؼون اذلجؼص من كؼاهون ألزست  103اهلاذت  ، ُو

اذلؼنك ُؼو مٌؼؽ اىلجؼوز ؿََؼَ مؼن حبنك كضايئ"، ٕال ٔبهؼَ ٕارا ظؼسز حؼنك ًليضؼ ابذلجؼص فٕاهؼَ مؼن تؼّي ٔبمه ٔباثز 

اًخرصف يف ماهل و ابًخايل فلك اًخرصفاث اًيت ًربرمؼا اىلجؼوز ؿََؼَ تـؼس اذلؼنك ثـخؼرب ابظؼةل و ًؼو ظؼسزث يف 

شا ما كصزٍ اهلرشؼغ تؼيط اهلؼاذت  كؼاهون ٔبزست، ٕال ٔبن اهلرشؼغ ٔبصؼاز يف هفؼس اهلؼاذت ٕاىل  107حالثَ اًـاذًة، ُو

 تّي ما ٕارا منزّي ؿَََ اًيت ٔبجصرما فدي اذلنك ابذلجص ًىن اهلرشغ مزي يف ُشٍ اذلاةل ٕاماكهَة ٕاتعال ثرصفاث اىلجوز 

ٔبسؼ حاة ٕارا اكهؼت فؼ، ٔبزياء ٕاجصام اًخرصؼف ٔبم ل ٔبو اًسفَ ٔبو ادليون ػاُصت ٌَلري خَحاة اذلجص ٔبو اًـ س  اكهت بٔ 

ط ؿاكؼي فذىؼون ثرصؼفاث رسؼاذلجص ػاُصت ٔبزياء اًخرصف حىون ثرصفاثَ ابظةل ٔبمؼا ػِؼص ٌَمخـامؼي و اًلؼري 

ا اًلاهوهَة حصَحة ومٌخجة ٔلاثُز
1
. 

 

 

 

                                      
1
 كاهون الزٔست ادلزائصي. 107ًيؼص هط اهلاذت  -
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 :ارلامتة

من  ادلزائصيُامتم مَحوع من اهلرشغ حؼَت ابٕ اذلجص ؿىل فاكس ألََُة ٕاىل ٔبن مسبةٔل  اهللالذَعت  

ًوهَو  9ل قُؼ اهلواف 1404اهلؤزد يف زمضان  11/ 84كاهون ألزست زمق ذالل ثيؼميَ ٔلحاكمَ اًلاهوهَة يف 

كاهون إلحصاءاث اهلسهَة و . ونشا 2005فرباٍص ًس ية 28اًعاذز تخازخي   05/02اهلـسل ابٔلمص  و 1984س ية

  .2008فرباٍص  25إلذاًزة اًعاذز تخازخي 

، ذَعيا فهيا ٕاىل ؿسذ من حثّي ازيّيمد اًلاهون ادلزائصي يف يف  اذلجصوٕارا اكهت اصلزاسة كس ؾصضت ٔلحاكم 

 ًل:اًيخاجئ واًخوظَاث، حمتثي فامي ً

زائصي مـؼم ألحاكم إلحصائَة ٌَحجص يف كاهون ألزست اًيت اكن من اًيدِجة ألويل: ٔبظسز اهلرشغ ادل -1

اهلفصوط ٔبن ًخـصط ًِا يف كاهون إلحصاءاث اهلسهَة ألمص اطلي ٔبوخس اًىثري من ارلَط تّي ٔبحاكم اًخلسمي و 

 ألحاكم إلحصائَة اهلخـَلة ابذلجص يف اًيط رصاحة ؿىلترضوزت   ادلزائصيطلا هو  اهلرشغ ٔبحاكم اذلجص 

كاهون إلحصاءاث اهلسهَة حىت هخفاذى تشعل اًلموط و ارلَط تّي ٕاحصاءاث اًخلسمي و ٕاحصاءاث ذؾوى 

  .اذلجص

ل حؼيا ٔبن اهلرشغ ادلزائصي مل ًخخىن رصاحة مسبةٔل اذلجص ؿىل ري اًلفةل و ُشا ما ًخضح اًيدِجة اًثاهَة:  -2

كاهون ٔبزست : من تَف سن اًصصس و ُو جميون ٔبو مـخٍو ٔبو سفَِ ٔبو ظصٔبث ؿَََ  101من ذالل هط اهلاذت 

 ٕاحسى ُشٍ اذلالث اهلشهوزت تـس زصسٍ حيجص ؿَََ.

 اهلصاحؽ:

  اًلصبٓن اًىصمي 

 ،ُؼ 1399مـجم ملاًُس اٌَلة،حتلِق ؾحس اًسالم َلس ُازون، ذاز اًفىص، ورش ؿام  اجن فازش- 

 م1979

 ،ي اًلصبٓن(،حتلِق ٔبمحس َلس صاهص، مؤسسة اًصساةل، ثفسري اًعربي،)خ اًعربي امؽ اًحَان يف ثبًٔو

 م 2000 -ُؼ  1420اًعحـة: ألوىل، 
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  ،اًخوجيصي، خمخرص اًفلَ إلساليم يف ضوء اًلصبٓن واًس ية، ذاز ٔبظساء اولمتؽ، اهلمَىة اًـصتَة اًسـوذًة

 م 2010 -ُؼ  1431اًعحـة: اذلاذًة ؾرشت، 

 إلسىٌسًزة،ة ش ًة ؿىل اهلال، مًضبٔت اهلـازفَلس نٌلل محسي، اًول، 

 ،اًعحَحّي، حتلِق مععفى ؾحس اًلاذز ؾعا،ذاز اًىذة اًـَمَة اهلس خسزك ؿىل نخاة )اذلامك– 

 1990 – 1411تريوث،اًعحـة: ألوىل، 

  نخاة) اًحهيلي، اًسنن اًىربى،حتلِق َلس ؾحس اًلاذز ؾعا،ذاز اًىذة اًـَمَة، تريوث– 

 .6،ح11260م، اذلسًر زمق  2003 -ُؼ  1424اًثاًثة، ًحياث،اًعحـة: 

  فِعي ؿُىس اًحايب  -اجن ماخة،سنن اجن ماخة،حتلِق َلس فؤاذ ؾحس اًحايق، ذاز ٕاحِاء اًىذة اًـصتَة

 اذلَيب،تسون ظحـة.

  ،م. 2008 -ُؼ  1429ٔبمحس خمخاز ؾحس اسلَس معص، مـجم اٌَلة اًـصتَة اهلـارصت، اًعحـة: ألوىل 

 انيم جن ؾوط اًسَمي، ٔبظول اًفلَ اطلي ل ٌسؽ اًفلَِ هجهل، ذاز اًخسمًصة، اًصايط  ؾَاط جن- 

 م. 2005 -ُؼ  1426اهلمَىة اًـصتَة اًسـوذًة، اًعحـة: ألوىل، 

 1996 –اصلاز اًحَضاء  –معحـة اًيجاخ ادلسًست  -ٕاذٌزس اًـَوي اًـحسلوي، هؼًصة اًـلس . 

 1957ادلزء ألول، معحـة ادلامـة اًسوزًة ، ذمضق ،  –هلسهَة ؿسانن اًلوثًل، اًوخزي يف اذللوق ا . 

  ،إلحصاءاث  –هؼًصة ارلعومة  –كاهون إلحصاءاث اهلسهَة : هؼًصة اصلؾوى تو ثضري حميس ٔبملصان

 .الاس خثٌائَة ، اًعحـة اًثاًثة، ذًوان اهلعحوؿاث ادلامـَة ، ادلزائص

 01،ظ ين ألزذين، مًضوزاث ادلامـة ألزذهَة،ؾٌلنٔبهوز سَعان، معاذز الاًزتام يف اًلاهون اهلس 

 .1987ألوىل،

 ة ش ذاز اًاكثة اًـصيب،تريوث، اًدرشًؽ ادليايئ إلساليم ملازاًن ابًلاهون اًوضـي،ؾحس اًلاذز ؾوذت . 



An] هَة و اًس َاس َةجمةل اًححوج اًلاهو    
née] 

 

  ــست

  
- 31 - 

 

  

الرابع العدد 

 جوان 

1025 

 م1994 -ُؼ 1415ذاز اًىذة اًـَمَة اًعحـة: ألوىل، ، ملىن اىلخاح ، ارلعَة اًرشتُين. 

 حة اًزحًِل، اًفل َّة - اًفىص ذاز َ إلساليم و ٔبذًخَ،ُو  ، اًعحـة اًصاتـة. ة شذمضق – سوزً

  ت دِة،اظسازوسازت ألوكاف واًضؤون إلسالمِة ، اًىًو  اهلوسوؿة اًفلَِة اًىًو

 اهلـارص اًفىص ذاز ،اصلكِلة واًخـًصفاث ألهَلة اذلسوذ ،ألهعازي سهصاي جن ٔبمحس جن َلس جن سهصاي ، 

 .1411 ،ألوىل اًعحـة ،تريوث

 َحة ُْ ًِِْلّ  مععفى جن َو َح َُ ،اًزف َُ  إلساليمف  اًِفْل َُّخ َّة ، اًفىص ذاز ،ؤبذً ، اًعحـة اًصاتـة،ة ذمضق – سوزً

 ش

 .-م 1977 - ُؼ 1397 اًثاًثة،: اًعحـة،ًحيان ، تريوث اًـصيب، اًىذاة ذاز،اًس ية فلَ،ساتق س َس. 

 تسون زمق ظحـة،  1987الاسىٌسًزة، اًولًة ؿىل اهلال، مًضبٔت اهلـازف،-َلس نٌلل محسي 

 موسوؿة ألحوال اًضرعَة، ذاز اًوفاء، اهليعوزت،ظ ارلامسة. -مـوط ؾحس اًخواة 

 .كاهون إلحصاءاث اهلسهَة و إلذاًزة 

 .كاهون ألزست ادلزائصي 
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 َة.هلسؤوًَة اهلسهَة ؾن حواذج اهلصوز وذوز اًخبٔمّي إلًزايم ٌَس َازاث يف ثلعَة ُشٍ اهلسؤوً ا

 "ة"بٔس خارت حمارضت  ،حَمية  جن ذٌزساصلنخوزت/      

 خامـة س َسي تَـحاش.        

 ملسمة : 

ًـس هؼام اًخبٔمّي إلًزايم من اهلسؤوًَة اهلسهَة ؾن حواذج اهلصهحاث من ٔبمه اًدرشًـاث اًيت هؼمِا  

اولال  وهلا اكن هؼام اًخبٔمّي من اهلرشغ ادلزائصي ًخحلِق ألمن واًسالمة يف اًيلي ًخوكي جرشًؽ اهلصوز يف ُشا 

اهلـسل  15-74اهلسؤوًَة هبشٍ ألمهَة فَلس هؼمَ اهلرشغ ادلزائصي من سمن ًُس تلًصة ؾن ظًصق ألمص زمق 

31-88واهلمتم ابًلاهون زمق 
1
ًَلعي مسؤوًَة اذلازش لن اهلسٍن ابًخـًوغ ؾن اًرضز اًواكؽ ثسخة حاذج  

بِٔت اًخبٔمّي اًس َازت ُو اذلازش مىت زحدت مسؤو ًَخَ ؾن اًرضز ٕار ًـخرب ُشا ألذري اًضامن ألظًل ، ًو

إلًزايم ؾن حواذج اًس َازاث ًَجـي اهلؤمن مَزتما ٕاىل خاهة اًضامن ألظًل ابًخـًوغ يف مواهجة اهلرضوز 

ن وؿَََ ٍىون ٔبمام ُشا ألذري مسًيان ابًخـًوغ اهلس خحق هل اهلؤمن هل اهلسؤول ظحلا ًلواؿس اهلسؤوًَة ؾ

حصاسة ألص َاء واهلؤمن حبنك اصلؾوى اهلحارشت اهللصزت ثضبٔن اًخبٔمّي إلحدازي من اهلسؤوًَة اهلسهَة ؾن 

 حواذج اًس َازاث 

ؿىل ُشا ألساش ثليض مٌا ذزاسة اهلسؤوًَة اهلسهَة ؾن حواذج اًس َازاث ٕاىل ثخِان ٔبساش ُشٍ  

 .وز اًخبٔمّي يف ثلعَة ُشٍ اهلسؤوًَة يف اهللام اًثايناهلسؤوًَة وفلا ٌَلواؿس اًـامة  يف اهللام ألول مث ٕاىل ذ

 

                                      
1
اهلخـَق إبًزامِة اًخبٔمّي ؿىل اًس َازاث وتيؼام اًخـًوغ ؿىل ألرضاز ظصخ ُشا ألمص ٕاصاكل يف ثعحَلَ من  30/01/1974اهلؤزد يف  15-74ألمص زمق    

اهلؤزد يف  34-80ٔبٍن مت ظسوز ٔبول مصسوم ُو اهلصسوم زمق  1980بٔدص ٕاظساٍز ٕاىل كاًة ظصف ادلِاث اًلضائَة ًـسم وحوذ هعوض ثعحَلِة واًيت ث

 16/02/1980اهلؤزد يف  8035اًساًف اطلهص ، وتـسُا ظسز اهلصسوم زمق  15-74من ألمص  07اهلخضمن حتسًس رشوظ ثعحَق اهلاذت  16/02/1980

اًساًف رهٍص ، وتـسُا اهلصسوم زمق  15-74من ألمص  19 ألرضاز ومـاًًهتا واًيت ثخـَق ابهلاذت واهلخضمن حتسًس رشوظ اًخعحَق ارلاظة إبحصاءاث اًخحلِق يف

 15-74من ألمص  20اهلخضمن حتسًس رشوظ اًخعحَق ارلاظة تعًصلة ثلسٍص وسة اًـجز ومصاحـهتا واًيت ثخـَق ابهلاذت  16/02/1980اهلؤزد يف  80-36

و اهلصسوم زمق اًساًف اطلهص ًَبِٔت تـس رعل ٔبدص مص  -74من ألمص  34و  32واطلي ًخضمن رشوظ ثعحَق اهلاذثّي  16/02/1980اهلؤزد يف  37-80سوم ُو

اهلؤزذة يف  08اهلخـَلة تلواؿس سري اًعيسوق ارلاض ابًخـًوضاث وألهجزت اًضاتعة ًخسذهل ، لك ُشٍ اهلصاس مي ظسزث يف ادلًصست اًصمسَة زمق   15

 . 29، اًـسذ  20/07/1988ح. ز مؤزذة يف   19/07/1988اهلؤزد يف  31-88ابًلاهون زمق  15-74مت ثـسًي ألمص زمق  1988، ويف س ية  19/02/1980
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 ٔبول : بٔساش اهلسؤوًَة اهلسهَة ؾن حواذج اًس َازاث 

ٕان اهلسؤوًَة ؾن حواذج اًس َازاث جضمي اذلالث اًيت حيسج فهيا اًفـي اًضاز هدِجة ثسذي اًس َازت  

سؤوًَة من هوغ ذاض ختخَف ؾن وؿَََ ُي ُشٍ اهلسؤوًَة ثسذي يف ٕاظاز اهلسؤوًَة اًضرعَة ٔبم ٔبهنا م 

 ٔبحاكم ساتلهتا وحصثة مسؤوًَة اًضرط مبجصذ حسوج اًرضز ؟.

ٕاهلسم اًفلَ يف حتسًس اهلسؤوًَة اًياجتة ؾن حواذج اًس َازاث مفهنم من جيـي ارلعبٔ ٔبساش ُشٍ  

ـخرب ٔبساش ُشٍ اهلسؤوًَة موضوؾَة ، واًحـغ ألدص اكن  موكفَ اهلسؤوًَة ومهنم من ٍصفغ ُشٍ اًفىصت ًو

 وسعي .

خاٍ ألول ٔبن ارلعبٔ ُو ألساش اًوحِس اطلي ثلوم ؿَََ اهلسؤوًَة ؾن حواذج اًس َازاث ، ٕال ٍصي الٕ  

ٔبن حتسًس ظحَـة ُشا ارلعبٔ حـَت ُشا الاجتاٍ تسوزٍ ًيلسم ٕاىل فًصلّي ألول ًياذي تفىصت ارلعبٔ اهلفرتط 

ؽ ُشا اذلاذج ٕاىل ٕاٌُلل ٔبو ثلعري من اًسائق ففي زٔبهيم ٔبهَ مبجصذ وكوغ حاذج اًس َازت فٕان اًلاهون ٍصح

)اذلازش( ٔبما اًفًصق اًثاين فِياذي تفىصت ارلعبٔ يف اذلصاسة ٔبو ارلعبٔ اًثاتت ، ؤلن اًيؼًصة اًضرعَة وكـت 

يف نثري من اًخياكضاث فبٔحِاان ثبٔذش ابرلعبٔ ٔكساش ًِشٍ اهلسؤوًَة و بٔحِاان ٔبدصى ثبٔذش ابًرضز ٔكساش ًِشٍ 

ا ٕاىل فىصت ايلاظص اهلسؤوًَة ًوـس م خسٍهتا ػِصث اًيؼًصة اهلوضوؾَة اًيت رُة الاجتاٍ ألول من ٔبهعاُز

)حتمي اًخحـة (ٔكساش ٌَمسؤوًَة اهلسهَة ؾن حواذج اًس َازاث ، واجتاٍ اثين ٍصحـِا ٕاىل فىصت اًضٌلن ، 

َعة ؿىل ألص َاء والاجتاٍ والاجتاٍ اًثاًر ٍصحـِا ٕاىل فىصت الاًزتام ابًسالمة والاجتاٍ اًصاتؽ ٕاىل فىصت اًس

ارلامس ًشُة ٕاىل ٔبن اهلسؤوًَة ؾن حواذج اًس َازاث مؤسسة مبلذىض اًلاهون ٔبما الاجتاٍ ألذري فِياذي 

تفىصت ثـممي اهلسؤوًَة . ولك ُشٍ الاجتاُاث ما يه يف اًواكؽ ٕال ثوس َؽ ًفىصت ايلاظص وحتمي اًخحـة 
1
. 

من  138وًَة ؾن حواذج اًس َازاث جتس س يسُا يف اهلاذت ابًًس حة ٌَمرشغ ادلزائصي فٕان ٔبساش اهلسؤ  

اًلاهون اهلسين ادلزائصي اًيت ثيط ؿىل اهلسؤوًَة ؾن فـي ألص َاء و ابؾخحاز اًس َازت يه نشعل فٕان ٔبي 

حاذج جسخدَ اًس َازت وحتسج تَ رضز ٌَلري ًرتثة ؿَََ اهلسؤوًَة اهلسهَة وؿَََ فِشٍ اهلسؤوًَة ل جسدٌس ٕاىل 

ا وٕامنا ٌَفـي اًضاز اطلي حتسزَ اًس َازت ومن ُشا اهليعَق ٌسِي ؾئب إلزحاث اطلي ًلؽ  دعبٔ اذلازش ٕلكصاُز

ؿىل اهلرضوز توحوذ كًصية مفاذُا ٔبن ثسذي اًس َازت يه اًسخة يف حسوج اًرضز وكًصية ٔبدصى مفاذُا ٔبن 

                                      
1
،  1988حـة م. خالل محزت ، اهلسؤوًَة اًياص ئة ؾن فـي ألص َاء كري اذلَة يف اًلاهون اهلسين ادلزائصي ، ذًوان اهلعحوؿاث ادلامـَة ، ادلزائص ، ظ    

 .355، 354ض
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ت ًسخة ٔبحٌيب ل ٌسبٔل فـي اًس َازت ٌس يس ٕاىل حازسِا اطلي ًلؽ ؿَََ هفي ُشٍ اًلًصية إبس ياذ فـي اًس َاز 

 ؾيَ 

وفلا هلا س حق رهٍص جية حتسًس مفِوم اذلصاسة ٔكساش ٌَمسؤوًَة اهلسهَة ؾن حواذج اًس َازاث .ٔلهَ   

وفلا ٌَلواؿس اًـامة يف اهلسؤوًَة ؾن ألص َاء فٕان ُشٍ اهلسؤوًَة ثلؽ ؿىل حازش اًيشء وكت حعول اًرضز 

وًَة ؾن ألص َاء، وحيسذ مفِوم اذلازش ؿىل ألص َاء هلن هل فٕارا مل ٍىن ٌَيشء حازش ل ثعحق ٔبحاكم اهلسؤ 

ا و زكاجهتا ، وؿَََ ًلؽ ؿىل حازش اًس َازت الاًزتام ابٕلرشاف واًصكاتة ؿىل  اًلسزت ؿىل ٕاس خـٌلًِا وجس َرُي

 س َازثَ.

ِم يف حتسًس ظحَـة الاًزتام ابذلصاسة ٕادذَف اًفلَ يف حتسًس ظحَـة ُشا الاًزتام واًسخة ٍصحؽ لدذالف  

يف ألساش اًلاهوين ٌَمسؤوًَة اهلرتثحة ؿىل حواذج اًس َازاث ، حفسة الاجتاٍ اًضرا ٌَمسؤوًَة فٕان 

ٕاًزتام حازش اًس َازت ما ُو ٕال ٕاًزتام تحشل ؾياًة هليؽ اًس َازت من إلرضاز ابًلري وخماًفة ُشا الاًزتام ثًذج ؾيَ 

ن الاًزتام اطلي ًلؽ ؿىل حازش اًس َازت ُو ٕاًزتام مسؤوًَة اذلازش ، ٔبما كاًحَة اًفلَ فِشُة ٕاىل اًلول بٔ 

تخحلِق هدِجة ؾن ظًصق مٌؽ اًس َازت من ٔبن ثفَت من زكاتخَ وحصاس خَ ، ويف حاةل ما ٕارا وكؽ حاذج من 

اًس َازت مفـياٍ ٔبن اذلازش ٔبفَت اًس َازت من زكاتخَ وؿَََ ل ميىن ًِشا اذلازش ٔبن ًثخت ٔبهَ ٔبحسن اًصكاتة 

ًس َازت وإلرشاف ؿىل ُشٍ ا
1
. 

ًثري اًفلَ ٕاصاكًَة ظحَـة اذلصاسة والآثز اًلاهوهَة اهلرتثحة ؾهنا إبؾخحاز ٔبن ُشا اًفلَ ٕادذَف يف حتسًس  

اهللعوذ ابذلصاسة واذلازش ثسخة ٕادذالفَ يف ٔبساش اهلسؤوًَة وثحـا طلعل ػِصث هؼًصخّي ًخحسًس ظحَـة 

يه هؼًصة اذلصاسة اًفـََة ثشُة ألوىل ٕاىل اًلول ٔبن اذلصاسة ألوىل يه هؼًصة اذلصاسة اًلاهوهَة واًثاهَة 

اذلازش ُو اًضرط اطلي ثثخت هل سَعة كاهوهَة متىٌَ من ٕاس خـٌلل اًس َازت وثوحهيِا وزكاجهتا ، ومتىٌَ ُشٍ 

اًسَعة من اًخرصف فهيا ثرصفا ماذاي بٔو كاهوهَا ومن مثة فٕان اذلصاسة حصثحط ابذلق يف اًسَعة واًس َعصت ؿىل 

ويه ثثخت ًعاحة اذلق اًـَين ونشا ظاحة اذلق اًضرا ومن ُشا اهليعَق ٔبكام اًلضاء كًصية اًس َازت 

                                      
1
، اًس ية ك. هَحي ، اهلسؤوًَة اهلسهَة ؾن حواذج اًس َازاث ، مشهصت ًيَي صِاذت اهلاحس خري ، لكَة اذللوق خامـة ادلَاليل اًَاثس ، س َسي تَـحاش    

 .31، ض  2001-2000ادلامـَة 
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ثس َعة مفاذُا ٔبن ماعل اًيشء ُو حازسَ اًلاهوين ما مل ًثخت اهلاعل ٔبن س َازثَ ٔبزياء اذلاذج اكهت كس 

ٕاهخلَت ٕاىل رسط ٔبدص مبوحة ثرصف كاهوين
1
. 

اةل ما ٕارا زسكت اًس َازت ثحلى اذلصاسة تَس ظاحة اذلق اًـَين ًرتثة اًلول ابذلصاسة اًلاهوهَة ٔبهَ يف ح 

ٔبو اًضرا ٔلن اًسَعة يف ُشٍ اذلاةل كري رشؾَة ول ميىن ألذش هبا هس يس ٌَحصاسة ٔلهنا ل جس خلمي مؽ 

 اهليعق اًلاهوين اًسَمي وفلا ًِشا ألساش ػِصث هؼًصة اذلصاسة اًفـََة ومفاذ ُشٍ ألذريت ٔبن اذلازش اهلسؤول

ُو من هل اذلصاسة اًفـََة ؿَهيا 
2
. 

وفلا ٌَمرشغ ادلزائصي فٕاهَ حسذ مفِوم اذلصاسة ثسَعة الاس خـٌلل واًخوحَِ واًصكاتة ، ًوُس مـىن ُشا  

ٔبهَ ًخلٍصص مسؤوًَة اذلازش ٔبن ثخوفص ُشٍ اًسَعاث اًثالزة جممتـة تي ٍىفي تـضِا      ٔبو ٕاحساُا ًخلٍصص 

 َسَعة اًخلسًٍصة ًلايض اهلوضوغ .مسؤوًَة اذلازش وخيضؽ ألمص ٌ 

و اطلي ٍمتخؽ ابًس َعصت اًفـََة واًلاهوهَة ؿَهيا ، ٕال ٔبن ُشٍ اًلًصية   ٕان حازش اًس َازت ُو اهلاعل ًِا ُو

ًُست معَلة ٕار ميىن ًِشا اهلاعل ٔبن ًثخت ٔبهَ هلي حصاس خَ ٕاىل اًلري مبوحة ثرصف ٕازاذي اكًحَؽ ٔبو اًِحة بٔو 

ل ُشٍ اذلصاسة ٕاىل اًلري ذون ٕازاذت اهلاعل وحاةل اًرسكة ٔبو اهلعاذزت ويف ُاثّي اًخبٔخري ، وميىن ٔبن ثخحو 

عحح ُشا ألذري اذلازش اهلسؤول ؾن حاذج اًس َازت  اذلاًخّي ثًذلي اذلصاسة من اهلاعل ٕاىل اًلري ًو
3

.ًوضٌلن  

ىون ٕاًزتارما ثـًوغ اهلرضوز من حاذج اًس َازت ٔبوخس اهلرشغ ظصف رو مالءت  ُو رشنة اًخبٔمّي واًيت ٍ

ابًخـًوغ مضن حسوذ وضـِا اهلرشغ يف هؼام اًخبٔمّي إلًزايم ؿىل اًس َازاث ) اًخبٔمّي من اهلسؤوًَة اهلسهَة 

 ؾن حواذج اًس َازاث (. 

 اثهَا : اًخبٔمّي من اهلسؤوًَة اهلسهَة ؾن حواذج اًس َازاث 

هلؤمن تخبٔمّي اطلمة اهلاًَة ًـخرب اًخبٔمّي من اهلسؤوًَة ؾن حواذج اًس َازاث ؾلس ًلوم من ذالهل ا 

ٌَمؤمن هل من دعص ثـصضَ ٌَمعاًحة ابًخـًوغ هدِجة ٕاس خـٌلل اهلؤمن هل هلصهحخَ وما كس ًيجم ؾن ُشا 

الاس خـٌلل من ٔبرضاز ٌَلري ثسخة ثسذَِا يف حواذج اًس َازاث.
4
 

                                      
1
 .111، ض  1994ث ادلامـَة ، ادلزائص ، ظحـة غ. ؿًل سَامين ، ذزاساث يف اهلسؤوًَة اهلسهَة يف اًلاهون اهلسين ادلزائصي ، ذًوان اهلعحوؿا   

2
 .386، ض  2005ٔب. صويق ؾحس اًصحٌلن ، اًيؼًصة اًـامة ًإلًزتام ، اًـلس وإلزاذت اهليفصذت ، مًضبٔت اهلـازف إلسىٌسًزة مرص ، ظحـة    

3
 .132، ض 2003ًعحـة اًثاًثة ح. مـصاح ، مسذي صلزاسة كاهون اًخبٍٔن ادلزائصي ، ذًوان اهلعحوؿاث ادلامـَة ادلزائص ،ا   

4
 .15، ض 2009ل. ماخس ٔبتو اًَِجاء ، اًخبٔمّي ضس حواذج اًس َازاث ، ذزاسة ملازهة ، ذاز اًثلافة ًٌَرش واًخوسًؽ ، الٔزذن ، ظحـة    
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بٔمّي ؿىل ومن ٔبخي حتلق حٌلًة اهلرضوز اطلي ثبٔ ص حصاء حاذج اًس َازت ثسذي اهلرشغ إبًزامِة اًخ 

خحسذ جمال اًخبٔمّي إلًزايم من حِر هوغ اهلصهحاث وألصزاض اهلَزتمّي تَ ونشا  ضَ ، ًو اًس َازاث ًضٌلن ثـًو

خحسذ اًخبٔمّي إلًزايم ؿىل اًس َازاث ٔبًضا من حِر ملساز اهلسؤوًَة اهلسهَة  ألصزاض اهلس خفسٍن مٌَ ، ًو

 اًيت ًلعهيا وارلعص اطلي ٌضمهل .

 اهلسؤوًَة ؾن حواذج اًس َازاث هعاق اًخبٔمّي من -1

ًيسزح يف جمال ثعحَق اًخبٔمّي إلًزايم ٌَس َازاث لك ٔبهواغ اهلصهحاث اًيت ختضؽ ٔلحاكم كاهون اهلصوز 
1
 

وجسري مبحصك  وفلا ٔلحاكم كاهون اًخبٔمّي إلًزايم اطلي ًـصف اهلصهحة ؿىل ٔبهنا  "لك مصهحة بٔزضَة مبحصك" 

ـين رعل لك ٔبهواغ اهلصهحاث سواء اكهت جسري ؿىل جعالث ٕازيّي   ٔبو زالزة ٔبو ٔبزتـة ٔبو ٔبنرث مثي اًس َازاث  ًو

واذلافالث وادلصاز واهللعوزت وهعف اهللعوزت و اصلزاخة راث اىلصك 
2

، و ًشُة اًلضاء اًفصويس
3
يف ثوس َؽ  

لوم مفِوم اهلصهحة ًُضمي لك اهلـساث اًيت جس خزسم يف هلي ألصزاض ٔبو ألص َاء ، ونشعل الٓلث اًيت ث

إبجناس ألصلال وألؾٌلل ايلخَفة ظاهلا حتصهت ٔبو سازث ؿىل اًعًصق اًـام مثي "اًحضلوسز"واكحسة ادلََس 

واذلفازت و بٓلث زظف اًعصق و بٓلث اًززاؿة  ، ول ًسذي يف جمال اًخبٔمّي إلًزايم ؿىل اهلصهحاث اًلعازاث 

وجسددـس ٔبًضا لك اهلـساث اًيت جسري تسون حمصك  واًرتام واهلرتو ٔلهنا جسري ؿىل كضحان وذمصاث ذاظة هبا ،

نسزخاث اًـاذًة واًـصابث اًيت جتص تواسعة إلوسان ٔبو اذلَوان 
4
، نٌل جس خثىن من ٕاًزامِة اًخبٔمّي اًس َازاث  

يا هفصق تّي هوؿّي من اًس َازاث اًخاتـة ٌضلوةل ثغل اًخاتـة ٌَلعاؿاث الاكذعاذًة  اًخاتـة ٌضلوةل ، ُو

اًثلافِة ُشٍ اًفئة ختضؽ ٕلًزامِة اًخامّي ، ٔبما اًيوغ اًثاين فِيي اًس َازاث ايلععة ًإلذازت والاحامتؾَة و 

واهلعاحل اًخاتـة ًِا مبا فهيا اًس َازاث اًخاتـة هلعاحل اًربهلان ومعاحل ألمن وازلازك واسلاًة اهلسهَة واًلواث 

                                      
1
 02توسائَِا ارلاظة ٔبو ثسفؽ ٔبو جتص "اهلاذت ًـصف كاهون اهلصوز اهلصهحة ؿىل ٔبهنا "لك وس َةل هلي جصي مزوذت مبحصك ٔبو كري مزوذت تشعل ، جسري ؿىل اًعًصق    

واهلخـَق تدٌؼمي حصنة اهلصوز ؿرب اًعصق و  2001ٔبوث  19اهلؤزد يف  14-01اهلـسل واهلمتم ٌَلاهون زمق  2009ًًوَو  22اهلؤزد يف  03-09من ألمص زمق 

 . 45، اًـسذ 2009ًًوَو  29سالمهتا ؤبمهنا ، ح.ز مؤزذة يف 
2
،اهلخضمن ٕاًزامِة اًخبٔمّي ؿىل اًس َازاث وتيؼام اًخـًوغ ؾن ألرضاز، اهلـسل واهلمتم ابًلاهون  1974ًياٍص  30اهلؤزد يف  15-74ألمص زمق  اهلاذت ألوىل من   

 ، اًساتق رهٍص  1988ًياٍص 19اهلؤزد يف  31-88زمق 
3
   A.BESSON . les conditions générales de l’assurance  de responsabilité automobile obligatoire ,paris 1960, p44.  
4
 .128، ض 2003م.حسّي مٌعوز ، اهلسؤوًَة ؾن حواذج اًس َازاث واًخبٔمّي إلحدازي مهنا ، ذاز ادلامـة ادلسًست ًٌَرش ، إلسىٌسًزة ، مرص ، ظحـة    
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اصلوةل ختعط ًِا مزياهَة ًضٌلن ألرضاز ادلسٌلهَة اهلسَحة فِشٍ اًس َازاث ل ختضؽ ٕلًزامِة اًخبٔمّي ؿَهيا ٔلن 

ا  واهلاذًة اًيت حتسهثا ٔبزياء سرُي
1
 . 

ا   ًَزتم تخبٔمّي اًس َازت من اهلسؤوًَة اهلسهَة اًياص ئة ؾن حواذهثا ماًىِا ٔبو انئحَ اهلؤرون هل تدس َرُي
2
  ،

م اذلصاسة اًوازذ يف اًلواؿس اًـامة ًعصخ مفِوم إلرن اطلي خاء تَ كاهون اًخبٔمّي إلًزايم ؾن اًس َازاث ومفِو 

ٕاصاكل ، فإلرن يف اًخبٔمّي ًعسز من اهلؤمن هل سواء ٔباكن مىذخة اًـلس ٔبو ماعل اًس َازت ًفائست سائق ُشٍ 

اًس َازت وما جتسز إلصازت ٕاًََ يف ُشا اولال ُو ٔبن اهلرشغ ادلزائصي مل حيسذ صلك و ل رشوظ ُشا إلرن ذما 

حي ٔبو مضين وٕان اكن اًضلك ألول ل خيَق ٔبي ظـوتة فٕان ألمص اًثاين ُو نشعل جيـهل ًعسز يف صلك رص

حبَر ًعـة اٍمتَزي تّي إلرن اًعحَح و اًلري رعل ، ٔلن ما ًرتثة ؿىل إلرن اًعحَح ُو ٔبن اذلائز ٔبو 

ٌسخهبا ُشا اًسائق ٍىدسة مبلذضاٍ ظفة اهلؤمن هل وابًخايل ثَزتم رشنة اًخبٔمّي ابًخـًوغ ؾن ألرضاز اًيت 

ألذري ٌَلري، و ٕارا مل حىن هل ُشٍ اًعفة ًخحمي اهلسؤوًَة اهلسهَة نٌل يف حاةل زسكة اًس َازت وكِاذهتا فٕان 

اًخبٔمّي يف ُشٍ ل ًلعي مسؤوًَة اذلازش اهلدسخة يف اذلاذج إبؾخحاز ٔبهَ كري مبٔرون هل حبصاسة ُشٍ   

اًس َازت 
3
 . 

ؾلس اًخبٔمّي إلًزايم ؿىل اًس َازاث فٕان اهلرشغ هط ؿىل ثلعَة  وزمغ ؿسم ثوضَح مفِوم إلرن ورشوظَ يف 

رشنة اًخبٔمّي ًٔلرضاز اًيت ًدسخة فهيا اًسائق اًلري مبٔرون هل ، ويف ُشٍ اذلاةل ٍصحؽ اهلؤمن ؿىل اًلري 

اهلدسخة يف اذلاذج ؾن ظًصق ذؾوى اًصحوغ و ٕارا اكن ُشا اًلري جمِول ويف حالث ٕاس خثٌائَة ٔبدصى حمسذت 

شا ما ًـعي اًعاتؽ الاحامتؾي ًخبٔمّي من كاهو ضاث تخلعَة ُشٍ ألرضاز ُو ان ًخسذي اًعيسوق اًوظين ٌَخـًو

 اهلسؤوًَة  ؾن حواذج اًس َازاث نٌل س َبِٔت ثخِان رعل .  

ىون اًخبٔمّي ًعاحل اًلري اهلرضوز يف ثغل اذلواذج ، واهلؤمن هل تعفذَ اهلسؤول ؾٌل جسخدَ س َازثَ من   ٍو

ثلوم مسؤوًَخَ نٌل س حق ثخِان رعل ٕاما ٕاسدٌاذا ٕاىل اًفـي اًضرا يف حاةل كِاذثَ ٌَس َازت  ٔبرضاز ٌَلري و

تيفسَ ، وٕاما ٕاسدٌاذا ٕاىل فـي اًيشء توظفَ اذلازش ؿَََ، و ٕاما ٕاسدٌاذا ٕاىل فـي اًلري يف حاةل ثحـَة اًسائق 

                                      
1
 .77، ض  2011 م. جن وازج ، ذزوش يف كاهون اًخبٔمّي ادلزائصي ، ذاز ُومة ًٌَرش ، ادلزائص ، ظحـة   

2
ؿىل ٔبهَ " ٕان ٕاًزامِة اًخـًوغ جية ٔبن ثلعي اهلسؤوًَة اهلسهَة ٌَمىذخة ابًـلس وماعل اهلصهحة ونشعل مسؤوًَة لك  15-74من ألمص  04ثليض اهلاذت    

 رسط ٔبًت هل مبوحة ٕارن مهنا حصاسة ٔبو كِاذت ُشٍ اهلصهحة ..."
3
 .131ح ، اهلصحؽ اًساتق ، ض ، ؤبًضا ح. مـصا 15-74من ألمص  15اهلاذت     
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عي اًعفذان يف تـغ اذلالث نٌل هل ، فألظي ٔبن ٍىون اهلاعل ُو ظاًة اًخبٔمّي ٔبي اهلؤمن هل وميىن ٔبن ثيف

 ًو ٕاهخلَت اًس َازت ٕاىل رسط ٔبدص  .

وفلا هلا س حق فٕان اهلاعل ٔبو اهلس خبٔمن يف ثبٔمّي اهلسؤوًَة  ل ثخوفص هل ظفة اهلؤمن هل ٕال يف اذلالث اًيت  

 من ميىن ٔبن ثثخت فهيا مسؤوًَخَ ، و ٔبي اكن فٕان اهلرشغ هط ؿىل ٔبن ثبٔمّي اهلسؤوًَة  ًلعي مسؤوًَة لك

ًخوىل حصاسة اًس َازت ٔبو كِاذهتا ًوو مل ٍىن مرصحا هل تشعل  مؽ ٔبحلِة اهلؤمن يف اًصحوغ مبا ًسفـَ ٌَمرضوز 

ؿىل اهلسؤول ؾن اذلاذج
1
. 

ٌس خفِس من حٌلًة اًخبٔمّي إلًزايم ؿىل اهلسؤوًَة اهلسهَة ذلواذج اًس َازاث اًصاكة واًلري اهلرضوٍزن ،  

ـخرب من اًصاكة لك من اكن ز  اهحا يف اًس َازت سواء اكن تساذَِا ٔبو ظاؿسا ٕاٍهيا ول ًـخرب اًضرط من ًو

اًصاكة ٕال ٕارا اكن زاهحا يف س َازت من اًس َازاث اهلـست ًيلي اًصاكة ، ٔبما اًلري فِو لك رسط حيسج هل رضز 

ثسخة حاذج اًس َازت 
2

زاخال  ، ابًًس حة ٌَمرشغ ادلزائصي ًلعس ابًلري اهلرضوٍزن من كري اًصاكة سواء اكن

س خفِس ٔبًضا من حٌلًة اًخبٔمّي إلًزايم بٔحصاة اًحضائؽ  ٔبو زاهحا يف س َازت ٔبدصى ٕاصرتهت يف حاذج اهلصوز  ،ٌو

اهليلوةل ، ٕار ٔبًزم كاهون اًخبٔمّي اًياكَّي اًـمومِّي ٌَحضائؽ ؾن ظًصق اًرب ٔبن ًؤمٌوا ؿىل مسؤوًَاهتم جتاٍ 

اهلمخَاكث اًيت ًيلَوهنا
3

   . 

سؤوًَة اهلسهَة ًضمن اهلؤمن ٌَمؤمن هل اًخحـاث اهلاًَة اًياجتة ؾن إلرضاز ادلسٌلهَة بٔو ابًًس حة ًضٌلن اهل  

اهلاذًة اًيت جسخهبا اًس َازت سواء اكهت اثتخة ٔبو جمصوزت 
4
، وؿَََ ٌضمي ضٌلن اهلسؤوًَة اهلسهَة ألرضاز  

هيا ٕا ص اظعسارما جبسم اثتت ٔبو ؾيس اًياجتة ؾن ثعاذم مصهحخّي ٔبو ٔبنرث لك ألرضاز اًالحلة ابهلصهحة اهلؤمن ؿَ

ضمن ثبٔمّي اهلسؤوًَة ألرضاز ادلسٌلهَة ًلك حضَة حاذج مصوز وفق كواؿس ؤبسس  ٕاهلالهبا ٔبو ثسحصهجا ، ًو

 حيسذُا اًلاهون  .

                                      
1
 ًخـَق ابًخبٔمِياث  1995ًياٍص  25اهلؤزد يف  07-95من ألمص زمق  38اهلاذت   

2
 .151ل. ماخس ٔبتو اًَِجاء ، اهلصحؽ اًساتق ، ض   

3
 من كاهون اًخبٔمّي اًساًف رهٍص 166اهلاذت    

4
إبزحاث ثسذَِا يف اذلاذج فٕان ألمص ؿىل ذالف رعل ابًًس حة ٌَس َازت اًسانية حبَر ٕارا اكن حاذج اًس َازت اهلخحصنة ل ًثري ٔبي ظـوتة يف ما ًخـَق    

اًـمًل ٍىضف  ًعـة اًلول تخسذي س َازت مذوكفة ؾن اًسري يف اذلاذج وابًخايل مسؤوًَة اذلازش ٔبو اهلؤمن ؾن ثـًوغ اًرضز اًيامج ؾن رعل ، ًوىن اًواكؽ

ؾن ظًصق احذاكوِا ابهلرضوز ٔبو من ذالل ثبٔزري وكوفِا ؿىل وكوغ اذلاذج زمغ ٔبهفاظَِا ؾيَ ٔبو ؿرب ظوزت  ؾن ٕاماكهَة ثسذي ثغل اًس َازت يف اذلاذج سواء

 .51ذاظة حمتثي يف حواذج فذح اًحاة ، يف ثفعَي رعل ٔبهؼص م. حسّي مٌعوز ، اهلصحؽ اًساتق ، ض
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ثخزش ألرضاز ادلسٌلهَة ٔبصاكل مذـسذت ًمت اًخـًوغ ؾهنا تعًصلة مالمئة ًلك صلك من ُشٍ ألصاكل ،  

اث فلس ثخزش ُشٍ ا ٔلصاكل صلك اًـجز اًلكي اهلؤكت بٔو اًـجز ادلزيئ اصلامئ وكس ًخزش صلك اًدضُو

ادلسٌلهَة وذزخة اًخبمٔل ، نٌل كس خيَق حاذج اًس َازت فلسان اذلَات ويف ُشٍ اذلاةل ًـوط روي اذللوق وفلا 

 ًلواؿس ذاظة .

ؿىل اًرضز ادلسٌلين  ٕاضافة ٕاىل ما س حق فٕان اهلرشغ ادلزائصي حسذ حاةل ذاظة مضن خسول اًخـًوغ 

ٌَسائق اطلي ٍصحىة ٔبدعاء حسة هعوض كاهون اًـلوابث 
1
رتثة ؾهنا حصوخ ًيفسَ ، يف ُشا اولال   ًو

فصق اهلرشغ تّي حاًخّي حمتثي ألوىل يف ٕاظاتة اًسائق ايلعئ تبرٔضاز جساوي مخسة ومخسون ابهلائة ٔبو ٔبنرث 

ضا اكمال  ٔبما اذلاةل اًث اهَة فِيي ؾيسما ل ثخجاوس ألرضاز اًًس حة اهلشهوزت ٔبؿالٍ ففي ُشٍ اذلاةل ًـوط ثـًو

ضا وسخِا ابهللازهة مؽ وس حة ارلعبٔ اطلي ازحىدَ ، وٕارا اكن اًسائق يف حاةل سىص  ففي ُشٍ اذلاةل ًـوط ثـًو

 ٔبزياء اذلاذج فٕاهَ ل ًيال ٔبي ثـًوغ إبس خثٌاء حاةل ٕاظاتخَ تـجز ًخجاوس س خة وس خون ابهلائة ٔبو يف حاةل وفاثَ

فٕان روي اذللوق ٌس خفِسون من اًخـًوغ
2
. 

ٕان ألرضاز ادلسٌلهَة اًساًفة اطلهص ًمت اًخـًوغ ؾهنا ٕاما يف ظوزت ٕاٍصاذ ذوزي مؤكت ٔبو هلسى اذلَات  
3
 

اكذ ثعحَق اًعوزت ألذريت من كدي رشاكث اًخبٔمّي يف ادلزائص مٌـسما ، و ٕاما ٔبن ٍىون اًخـًوغ يف ظوزت  ٍو

ت واحست ٌَمس خفِس ، ووفلا ٌَلواؿس اًـامة فٕان ثلسٍص اًخـًوغ ٌضمي ما فاث اهلرضوز مدَف مايل حمسذ ًسفؽ مص 

من هسة ٕال ٔبن اًخعحَلاث اًلضائَة يف ادلزائص ماساًت ثبٔذش يف اًىثري من اذلالث ابًخـًوغ ؾن اًرضز 

-88لاهون زمق وحسٍ  ، إبضافة ٕاىل رعل فٕان اًخـًوغ ؾن اًرضز اهلـيوي حرصٍ اهلرشغ ادلزائصي من ذالل اً

ٌل ؿىل ٔبصزاض ألظول واًفصوغ فلط و ٔبن اهلحَف اهلميوخ يف ُشا  15-74اهلـسل ًٔلمص زمق  31 اًساًف رهُص

                                      
1
 من كاهون اًـلوابث ادلزائصي. 442،  288اهلاذثّي    

2
 اًساًف اطلهص  31-88اًلاهون زمق من  15و 14اهلاذت     

3
ٌل ثيط ؿىل زالج حالث ويه : 31-88اهلـسل ابًلاهون زمق  15-74من ألمص زمق   16اهلاذت      اًساًف رهُص

صاذ ، اذلاةل اًثاهَة : ٕارا اذلاةل ألوىل : ٕارا اكن اهلخرضز ابًلا ، فٕان اًخـًوغ اًـائس هل وطلوي حلوكَ ًسفؽ تعوزت ٕادذَاًزة ٕاما يف صلك زٔبش مال ٔبو يف صلك ٕاٍ

هلضمون ، اذلاةل اًثاًثة اكن اهلخرضز كارصا فٕان اًخـًوغ ًسفؽ ٕاحدازاي يف صلك ٕاٍصاذ مؤكت ٕارا اكن مدَلَ ًفوق ٔبزتؽ مصاث اهلحَف اًس يوي ًٔلحص اًوظين ألذىن ا

ٕاٍصاذ ؿىل مسى اذلَات ٕار ٔبن مدَلَ ًفوق اذلس اهلشهوز يف اذلاةل اًثاهَة : ٕارا اكن اهلخرضز ٔبو روي حلوكَ فاكسي ألََُة ، فٕان اًخـًوغ ًسفؽ ٕاحدازاي ؿىل صلك 

 10ذىن ) اًيلاظ ، ًولس حسذ اهلرشغ ادلزائصي هَفِاث حساة إلٍصاذ اًس يوي ؿىل مسى اذلَات وإلٍصاذ اهلؤكت تخلس مي اًصٔبسٌلل  اًخبٔسُيس ؿىل اهلـامي الٔ 

 ف اطلهص (.اًساً 31-88من ادلسول اهلَحق ابًلاهون زمق  11و
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إلظاز ُو مدَف ضئَي خسا ابهللازهة مؽ ظحَـة اًرضز اطلي ًعُة روي اذللوق حصاء اًوفات حبَر ٔبن ُشا 

ألذىن اهلضمون وكت وكوغ اذلاذج اًخـًوغ ل ًفوق زالج مصاث اهلحَف اًضِصي ًٔلحص اًوظين 
1
 . 

ٕان وفات اولين ؿَََ يف حاذج اًس َازت ميىن ٔبن ًرتثة ؿَهيا اهلساش ابهلعاحل اهلاًَة اهلرشوؿة ٌَلري واطلٍن مه  

َ اطلٍن ًـََِم ماذاي يف ُشا اولال وسؽ اًلضاء اًفصويس يف ذائصت اهلس خفِسن من اًخـًوغ ؾن اًرضز  رًو

شٍ إلؿاةل كامئة ؿىل اهلـيوي اًياجت ؾن ا ًوفات ٕار ٕاكذرص يف اًحساًة ؿىل ألكازة اطلي اكن اولين ؿَََ ًـََِم ُو

ٕاًزتام مسين ابًيفلة ، مث ثوسؽ تـس رعل وكصز اًخـًوغ ًلك من اكن اهلخويف ًـََِم سواء اكهوا من ألكازة ٔبو 

من كري رعل 
2
. 

 ذؿاوى اهلسؤوًَة اهلسهَة ؾن حواذج اًس َازاث : -2

حارش اهلرضوز ُشا ٍصث  ة اًخبٔمّي إلًزايم ؾن حواذج اًس َازاث ٌَمرضوز حلا مدارشا جتاٍ اهلؤمن ، ًو

اذلق ؾن ظًصق اصلؾوى اهلحارشت ، ٍوىضف اًواكؽ اًـمًل ؿىل كِام اهلرضوز ابهلعاًحة حبلَ يف اًخـًوغ من 

تسهَة فٕان رعل ًؤذي يف اًلاًة ٕاىل  ذالل الاذؿاء ابذلق اهلسين بٔمام اىلوكة ادليائَة فٕارا ذلق اهلرضوز ٕاظاتة

كِام حصمية حٌائَة من خاهة اذلازش حمتثي يف اًلذي ٔبو خماًفة ٔبحاكم اهلصوز اًيت ٍصثة ؿَهيا اًلاهون حزاءا 

حٌائَا ، ومن ُيا ًثاز مدسٔب ثحـَة اصلؾوى اهلسهَة ٌضلؾوى ادلياًة وجحَة اذلنك ادليايئ اًعاذز فهيا 
3
. 

 ادليايئ اًلايض ابٕلذاهة ًىن ألمص خيخَف يف حاةل اذلنك ابًرباءت ٌَسائق، يف ٌس خفِس اهلرضوز من اذلنك 

ُشا اولال ٍصى اًفلَ ٔبن مدسٔب جحَة اذلنك ادليايئ ٔبمام اًلضاء اهلسين وضبٔ يف فرتت ثلازة ٔبساش لك من 

اًس حخِة تٌَُ وتّي  اهلسؤوًَة ادليائَة واهلسؤوًَة اهلسهَة اًيت اكهت حصحىز ؿىل فىصت ارلعبٔ اًضرا واًـالكة

اًرضز ، ًىن اهلسؤوًَة ؾن فـي اًيشء تعفة ؿامة وؾن حواذج اًس َازاث تعفة ذاظة ثعوزث ثعوزا 

مَحوػا حِر ٕاهخلَت من ارلعبٔ اًضرا اًواحة إلزحاث ٕاىل ارلعبٔ اهلفرتط ٕافرتاضا ل ًلدي اًـىس ٕاىل 

ذلاخة ٕاىل اًححر ؾن ارلعبٔ واًـالكة اًس حخِة ضٌلن حلوق اًلري ٔبمام ثـاػم ذوز اًخبٔمّي من اهلسؤوًَة وذون ا

، وؿىل ُشا ألساش فٕان اذلنك ادليايئ اًلايض ابًرباءت ميىن ٔبن ًؤ ص سَحَا ؿىل حًصة اًلايض اهلسين ؿىل ُشا 

                                      
1
 ، اًساًف رهٍص . 31-88اًيلعة ارلامسة من ادلسول اهلَحق ابًلاهون زمق    

2
   J.DPICHOT, des préjudices  réfléchis  nés de l’atteinte { la vie ou { l’intégrité corporelle , paris 1969 ,p 132. 

3
ىون هل اذلجَة يف اصلؾوى اهلسهَة لكٌل اكن كس فعي فعال لسما يف وكوغ اًفـي اهلىون ًٔلساش اهلضرتك مفاذ ُشا اهلحسٔب ٔبن اذلنك اًعاذز يف اهلواذ ادليائَة ح   

ّي ادليائَة واهلسهَة ويف اًوظف اًلاهوين ًِشا اًفـي ووسخذَ ٕاىل فاؿهل ، فٕارا فعَت اىلوكة ادليائَة يف اًفـي فٕاهَ متيؽ ؿىل اىلوكة اهلسهَة ٔبن ثـَس  تّي اصلؾًو

 .88َِ وابًخايل ًخـّي ؿَهيا ٔبن ثليض ابذللوق اهلسهَة يك ل ٍىون حوكِا خماًف ٌَحنك ادليايئ ، م. حسن مٌعوز اهلصحؽ اًساتق ، ضاًححر ف 
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ألساش مت ضحط جحَة اذلنك ادليايئ ٔبمام اًلضاء اهلسين ورعل يف حاًخّي حمتثي ألوىل يف ٔبن ٕاهخفاء اهلسؤوًَة 

ل ًخـازط مؽ زحوث اهلسؤوًَة اهلسهَة وؿَََ ل حيوس اذلنك ابًرباءت ؿىل اذلجَة ٔبمام اًلضاء اهلسين ٕارا ادليائَة 

اكن مديَا ؿىل ٔبن اًفـي ل ًـاكة ؿَََ اًلاهون ٔبو ٕلهلضاء اصلؾوى اًـمومِة     ٔبو ًـسم ثوفص اًلعس ادليايئ ، 

سهَة إبؾخحاز ٔبن اًواكـة جضلك فـال ذاظئا من اًياحِة ففي ُشٍ ألحوال ل مييؽ رعل اهلرضوز من زفؽ ذؾواٍ اهل

اهلسهَة جس خوحة مَزومِة فاؿهل ابًخـًوغ ، ٔبما اذلاةل اًثاهَة اًيت ل حيوس اذلنك ادليايئ فهيا ؿىل اذلجَة ٔبمام 

دليايئ اًلضاء اهلسين ُو ٕاكذعاز جحَة اذلنك ؿىل ما اكن اًفعي فَِ رضوزاي ٔلن اًلايض اهلسين ل ٍصثحط ابذلنك ا

ٕال يف اًوكائؽ اًيت فعي فهيا اذلنك واكن فعهل فهيا رضوزاي ، فٕارا مل ٍىن نشعل فال كمية هلا خاء تَ اذلنك ٔبمام 

ىون ًِا ٔبن ثليض خبالف رعل .    اىلوكة اهلسهَة ٍو

ن ٕارا اكن ٌَمرضوز حق َلي صلى اهلؤمن مفا يه ظحَـة اصلؾوى اهلحارشت اًيت ًلميِا اهلرضوز ؿىل اهلؤم 

ُي يه ذؾوى اتتـة ضس اهلؤمن هل ٔبم يه ذؾوى ٕاحذَاظَة ثبِٔت تـس ذؾواٍ ؿىل اهلؤمن هل ٔبم يه ذؾوى 

 مس خلةل وكامئة تشاهتا ؟.

ٕادذَف اًفلَ يف حتسًس ظحَـة اصلؾوى اهلحارشت اًيت ٍصفـِا اهلرضوز ؿىل اهلؤمن ٕاىل زالزة ٔبزاء ، ًشُة  

اتتـة صلؾواٍ ضس اهلؤمن هل ؿىل بٔساش ٔبهَ جية ٔبن ثخلصز  اًصٔبي ألول ٕاىل اًلول ٔبن ُشٍ اصلؾوى يه ذؾوى

يا ًثاز مدسٔب جحَة اذلنك ادليايئ ٔبمام اًلضاء اهلسين من هجة  مسؤوًَة اهلؤمن هل حىت ثددـِا مسؤوًَة اهلؤمن ُو

ومن هجة ٔبدصى فٕان ألذش هبشا اًلول ًؤدص اهلرضوز يف اذلعول ؿىل اًخـًوغ ألمص اطلي ًدٌايف مؽ كاًة 

مّي ، ٔبما اًصٔبي اًثاين من اًفلَ فِشُة ٕاىل اًلول ٔبن ذؾوى اهلرضوز اهلحارشت ضس اهلؤمن يه ذؾوى اًخبٔ 

ٕاحذَاظَة ثبِٔت تـس ذؾوى اهلرضوز ضس اهلؤمن هل اطلي ًـخرب اًضامن ألظًل يف ارلعومة و ٔبن اهلؤمن ًمت 

ـخرب ضٌلهَ ثحـي ، ٔبما اًصٔبي اًثاًر فريى ٔبن اصلؾوى اهلحارشت ٌَمرضوز ضس اهلؤمن يه  ٕاذذاهل يف ارلعومة ًو

ذؾوى مس خلةل ول ٌضرتظ ًصفـِا خمامصة اهلؤمن هل مؽ اهلؤمن ٔبو كدهل 
1
 . 

ثليض كواؿس اًخبٔمّي 
2
ىون ُو اهلسؤول   ٔبهَ يف حاةل زحوغ حاذج اًس َازت ٕاىل فـي رسط كري اهلؤمن هل ٍو

غ  وؿَََ مفا ُو ألساش اًلاهوين ؾن ألرضاز ٔبن ٍصحؽ ؿَََ اهلؤمن ٕلسرتذاذ ما ٍىون كس ٔبذاٍ من ثـًو

 صلؾوى زحوغ اهلؤمن ؿىل اًلري اهلسخة ذلاذج اًس َازت ؟.

                                      
1
 .161ل. ماخس ٔبتو اًَِجاء ، اهلصحؽ اًساتق ، ض   

2
. 07-95من كاهون اًخبٔمّي زمق  38اهلاذت      اًساتق رهٍص
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ًشُة اًحـغ ٕاىل اًلول بٔن ألساش اًلاهوين صلؾوى زحوغ اهلؤمن ؿىل اًلري اهلسؤول ؾن حاذج  

ؤمن ٌَوفاء مبحَف اًس َازت جيس مٌاظَ يف ذؾوى اهلسؤوًَة اًخلعرًية ٕاسدٌاذا ٕاىل ٔبن فـي اًلري ُو اطلي ٕاػعص اهل

اًخبٔمّي ، زفغ اًىثري من اًفلَ اًلول هبشا ألساش ًـسم ثوفص ؾيارص اهلسؤوًَة اًخلعرًية ٌَلري جتاٍ اهلؤمن 

واهلمتثةل يف ؿسم ثوفص زاتط اًس حخِة تّي فـي اًلري وتّي ٕاًزتام اهلؤمن تسفؽ مدَف اًخبٔمّي ٌَمرضوز ، ونشا ٕاهـسام 

ن ًسؾي ٔبن رضزا ٔبظاتَ حصاء ذفـَ هلحَف اًخبٔمّي ٔلن ُشا اًوفاء ما ُو ٕال ؾيرص اًرضز ٔلهَ ًُس ٌَمؤمن تبٔ 

ثيفِش لًزتامَ ؾن ؾلس اًخبٔمّي ، وؿَََ ُي ٍصحؽ ٔبساش ُشٍ اصلؾوى ٕاىل كواؿس اذلَول اًلاهوين
1
 .  

 ثليض كواؿس اذلَول  ٔبن ٍىون اهلويف اطلي حيي حمي اصلائن مَزتما مؽ اهلسٍن ٔبو مَزتما توفائَ ؾيَ ، 

ًشُة تـغ اًفلَ ٕاىل اًلول ٔبن ُشٍن اًرشظّي كري مذوفٍصن يف ؾلس اًخبٔمّي ، ٔلن اهلؤمن ًُس مسٍن 

مذضامن مؽ اًلري اهلسؤول ؾن اذلاذج ول مسًيا مـَ يف ذٍن ووفاء اهلؤمن مبحَف اًخبٔمّي ٌَمرضوز ما ُو ٕال 

ذلَول ٔبن ٍىون اهلويف كس وىف ٌضلائن ثيفِشا ٕلًزتامَ اًياصئ ؾن ؾلس اًخبٔمّي ، تُامن ًليض اًصحوغ تسؾوى ا

ابصلٍن اهلرتثة يف رمة اهلسٍن ل تسٍن مرتثة يف رمذَ ُو ، ومن ُشا اهليعَق ًشُة اًحـغ من اًفلَ ٕاىل 

ثعحَق كواؿس حواةل اذلق ٔكساش ًصحوغ اهلؤمن ؿىل اًلري اهلسؤول ؾن حاذج اًس َازت ، ٕار مبلذىض ؾلس 

حَف اًخـًوغ ٌَمرضوز ٔبن حيي حمهل يف حلوكَ وذؾواٍ كدي اًلري اهلسؤول اًخبٔمّي ٌضرتظ اهلؤمن ؾيس وفائَ مب 

ؾن اذلاذج ورعل ؾن ظًصق حواةل اذلق ظاهلا زوؾي يف ٕاجصارما اًرشوظ وإلحصاءاث اًيت ًخعَهبا اًلاهون
2
  . 

 سلوظ اذلق يف اًضٌلن :-3

ثة ثسخة حاذج اًس َازت ثسخة ميىن ٌَمؤمن ٔبن ٍصفغ ثيفِش ٕاًزتامَ تضٌلن اهلسؤوًَة اهلسهَة اًيت ثرت  

ٕاذالل اهلؤمن هل إبًزتاماثَ ، وؿَََ ما يه ألس حاة اًيت ثؤذي ٕاىل سلوظ اذلق يف اًضٌلن وما يه الآثز 

 اهلرتثحة ؾن رعل فامي تّي اهلخـاكسٍن )اهلؤمن واهلؤمن هل( وتعفة ٔبنرث مؽ اًلري اهلرضوز من حاذج اًس َازت ؟.

هلسهَة ؾن حواذج اًس َازاث ٕاما ثسة ٕاذالل اهلؤمن إبًزتام كاهوين بٔو ٌسلط اذلق يف ضٌلن اهلسؤوًَة ا 

إبًزتام ٕاثفايق ، فداًًس حة ًٔلول ٔبوزذ كاهون اًخبٔمّي ونشا اًلاهون اهلخـَق إبًزامِة اًخبٔمّي ؿىل اًس َازاث 

                                      
1
ؿىل ألكازة وألظِاز واًـٌلل اًخاتـّي ٌَمؤمن هل ومجَؽ ألصزاض اطلٍن ًـُضون مـَ ٕال ٕارا اكن اًفـي كس ظسز مهنم  ل حيق ٌَمؤمن زفؽ ذؾوى اًصحوغ   

 .86تلعس إلرضاز ًخفعَي رعل ٔبهؼص ح. مـصاح ، اهلصحؽ اًساتق ، ض
2
ي اهلويف حمي اصلائن اطلي ٕاس خوىف حلَ ..." ، ًوخفعَي رعل ٔبهؼص من اًلاهون اهلسين ادلزائصي اًيت ثيط " ٕارا كام ابًوفاء رسط كري اهلسٍن ح 261اهلاذت    

 وما ًَهيا . 328م. حسّي مٌعوز ، اهلصحؽ اًساتق ، ض 
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و يف حاةل سىص ٔبو ثي اول مواذ خمسز اذلالث اًيت ٌسلط فهيا اًضٌلن واهلمتثةل يف حاةل كِاذت اهلاعل اًس َازت ُو

، نٌل ٌسلط اًضٌلن ؾن اًسائق ٔبو اهلاعل اطلي ًيلي وكت اذلاذج ٔبصزاض تسون ؾوط ول إبرن كاهوين 

مس حق و ٌسلط اًضٌلن بًٔضا يف حاةل هلي اًسائق ٔبص َاء خماًفة ًرشوظ ألمن واًسالمة حسة اًلواهّي 

ف ؾلس اًخبٔمّي ارلصوح ؿَهيا فٕان ُياك واًخيؼاميث اهلـمول هبا ، خبالف ُشٍ اذلالث اًيت  ل جيوس ٔلظصا

شٍ اذلالث يه  حالث ٔبدصى مسددـست من اًخبٔمّي إلًزايم ٕال ٔبن اهلرشغ ٔبخاس ضٌلهنا إبثفاق ذاض ُو

ألرضاز اًيامجة ؾن الادذحازاث      ٔبو اهليافساث اًيت يه يف اًواكؽ ختضؽ ًخيؼاميث ًوصدط مس حلة ثعسز 

نشا ألرضاز اًيت جسخهبا اهلصهحة اهلوضوؿة حتت حصاسة ظاحة اهلصٔبة ٔبو من اًسَعاث اًـمومِة ايلخعة ، و 

ألصزاض اطلٍن ميازسون اًسمرست وتَؽ وثعََح ومصاكدة حسن سري اهلصهحاث ، حِر ٔبن ُؤلء مَزمون تبٔن 

ًخاتـّي ًؤمٌوا ٔبهفسِم من اهلسؤوًَة اهلسهَة ابًًس حة ًٔلرضاز اًيت جسخهبا اهلصهحة ٌَلري ونشا ثبٔمّي ألصزاض ا

ي مبلذىض ؾلس اًخبٔمّي ،  هلم واطلٍن ثؤول ٕاٍهيم كِاذت بٔو حصاسة اهلصهحة إبرن مهنم ٔبو إبرن من رسط ٔبدص مُؤ

ونشا ألرضاز اًياجتة ؾن اًخرًصة اطلي ًًذج ؾن اًفنت والاضعصاابث
1
 . 

ًسلوظ  ٕارا اكن سلوظ اًضٌلن ٕلذالل إبًزتام كاهوين ل ًثري بٔي ٕاصاكل فٕان ألمص نشعل ابًًس حة 

اًضٌلن يلاًفة ٕاًزتام ٕاثفايق إبؾخحاز ٔبن اهلؤمن يف ؾلس اًخبٔمّي ُو اًعصف ألكوى وما ؿىل اهلؤمن هل ٕال اًخوكِؽ 

ؿىل ٕاثفاكِة اًخبٔمّي إلًزايم اًيت ًضـَ اهلؤمن مس حلا  ؿىل ُشا ألساش ٌضرتظ اًفلَ ًخعحَق سلوظ اًضٌلن 

 ي وألدص موضوؾي حىت ل ٍىون ُياك ثـسف يف ٕاس خـٌلل اذلق .يلاًفة ٕاًزتام ٕاثفايق ثوفص رشظّي ٔبوهلٌل صلك

حمتثي اًرشوظ اًضلكَة ًعحة سلوظ اًضٌلن يف رضوزت وحوذ رشظ ذاض ابًسلوظ ٕار ل ٍىفي ٔبن  

ًفرتط سلوظ اًضٌلن يلاًفة ٕاًزتام ٕاثفايق تي لتس من وحوذ هط يف اًـلس ًليض ابًسلوظ وجزاء يلافة 

ٔبن ٍىون ُشا اًيط واحضا من اًياحِة اًضلكَة نربوٍس يف اًـلس ، وواحضا من اًياحِة الاًزتام الثفايق ، و 

اهلوضوؾَة ٔكن ٍىون كاظؽ اصللةل ؿىل سلوظ اًضٌلن ، ٔبما اًرشوظ اهلوضوؾَة يه ٔبن ل ٍىون اًسلوظ 

هلصوز ، فِشا خماًف ٌَيؼام اًـام ، ومثال رعل ٕاصرتاظ اهلؤمن وجزاء ٌَسلوظ ضٌلن خماًفة اهلؤمن ًلواهّي ا

اًرشظ كري مرشوغ ٔلهَ وٕان اكهت اًلاًة اًؼاُصت ٌَمؤمن يه حر اهلؤمن هلم ؿىل احرتام كواهّي اهلصوز ٕال ٔبهَ 

 خيفي من وزائَ اًخضََق واًخلََي من حالث اًضٌلن .

 

                                      
1
 .133ح. مـصاح ، اهلصحؽ اًساتق ،ض    
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 الآثز اهلرتثحة ؾن سلوظ اذلق يف اًضٌلن : -4

هل من ثـًوغ إلرضاز اًيت حتسج هل ٔبزياء حاذج ًرتثة ؿىل سلوظ اذلق يف اًضٌلن من حصمان اهلؤمن  

اًس َازت ، ٕال ٔبهَ ُي جيوس الاحذجاح هبشا اًسلوظ ؿىل اًلري اهلرضوز من حاذج اًس َازت ؟ ، وفلا ٔلحاكم 

اًدرشًؽ ادلزائصي فٕاهَ ل جيوس الاحذجاح ثسلوظ اًضٌلن ؿىل اًلري اهلرضوز من حاذج اًس َازت ٔبو روي 

ن اهلرشغ ادلزائصي ومن ٔبخي ثوس َؽ حٌلًة ٔبنرب ٌَمرضوٍزن من حواذج اًس َازت ٔبوضبٔ جتسز إلصازت بٔ  ،وحلوكَ

ضاث ًخـًوغ ُؤلء اهلرضوٍزن ٔبو روي حلوكِم تعوزت ٕاس خثٌائَة يف اذلالث اًيت  اًعيسوق ارلاض ابًخـًو

ل و حالث ٌسلط فهيا اًضٌلن ؾن اهلؤمن هل ، ويف اذلاةل اًيت ٍىون فهيا اهلسؤول اهلدسخة يف اًرضز جمِو

ٔبدصى حسذث مبوح   اًلاهون 
1
. 

 :ذاثــمة 

مل ًيؼم اهلرشغ ادلزائصي ٔبحاكما ذاظة ابهلسؤوًَة ؾن حواذج اًس َازاث ، اٌَِم ٕال فامي ًخـَق تخلٍصص  

ٕاًزامِة اًخبٔمّي ؿىل ثغل اهلسؤوًَة ومن مثة فٕان اهلسؤوًَة ؾن حواذج اًس َازاث ختضؽ ٌَلواؿس اًـامة اًيت 

وًَة ؾن فـي ألص َاء اًيت ثلوم ؿىل ٕافرتاط وكوغ ارلعبٔ من اذلازش ٕافرتاضا ل ًلدي ٕازحاث ثلصزُا اهلسؤ 

اًـىس ، وؿَََ ُشٍ اهلسؤوًَة ل ثرتك ٌَحازش ٕازحاث ٔبهَ مل ٍصحىة دعبٔ و ٔبهَ كام مبا ًًدلي من اًـياًة 

ؤوًَة ٕال ٕارا ٔبزخت بٔن واذلَعة حىت ل ًلؽ اًرضز من اًيشء اطلي ًخوىل حصاس خَ ، ول حصفؽ ؾيَ ُشٍ اهلس

 اًرضز اكن ثسخة ٔبحٌيب ل ًس هل فَِ .

ٕال ٔبن اهلرشغ ادلزائصي ومن ذالل كاهون اًخبٔمّي إلًزايم ٌَس َازاث ٕاجتَ حنو ٕاضفاء اًعحَـة اهلوضوؾَة  

ؿىل اهلسؤوًَة ؾن حواذج اًس َازاث ، وؿَََ فنل ًـس اذلعول ؿىل اًخـًوغ مصثحط تثدوث مسؤوًَة اًسائق 

صذ زحوث ثسذي اًس َازت يف اذلاذج ، وحىت يف اذلالث اًيت ٌسلط فهيا اًضٌلن ؾن اهلؤمن ٕلزحاكتَ تي مبج

دعبٔ فٕان سلوظ اًضٌلن ل ٍىون لكَا و ٕامنا ًمت إلهلاض من وس حة اًخـًوغ ، نٌل ٔبن اهلؤمن ل ٌس خعَؽ 

 مواهجة اًلري اهلرضوز ثسلوظ اًضٌلن.

                                      
1
، ومت حتسًس ٔبُسافَ وحلوكَ  1970واهلخضمن كاهون اهلاًَة ًس ية  31/12/1969اهلؤزد يف  106-69من ألمص زمق  70ٔبوضئ ُشا اًعيسوق مبوحة اهلاذت    

هل مبوحة اهلاذت  اهلؤزد  37-80اًسَف رهٍص ، ونش اهلصسوم زمق  31-88اهلـسل واهلمتم ابٔلمص زمق  15-74وما ًَََ من ألمص زمق  24و اًزتاماثَ ونشا معاذز متًو

ضاث وألهجزت اًضاتعة واهلخـَلة  15-74من ألمص زمق  34و  32واهلخضمن رشوظ ثعحَق اهلاذثّي  16/02/1980يف  تلواؿس سري اًعيسوق ارلاض ابًخـًو

 .19/02/1980مؤزذة يف  08ًخسذهل ح.ز زمق 
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ضاث ًَحي حمي رشاكث اًخبٔمّي نٌل ًالحغ ٔبًضا ؿىل اهلرشغ ادلزائصي    ٔبهَ ٔبوضبٔ اًعيسوق اًوظين ٌَخـًو

شا ألمص ٕان ذل ؿىل َشء  يف حالث ٕاس خثٌائَة حسذُا اًلاهون حىون ُشٍ اًرشاكث كس ٔبسلعت اًضٌلن ، ُو

فٕاهَ ًسل ؿىل ٔبن اهلرشغ ادلزائصي ٕاىهتج الاجتاٍ الاحامتؾي سلاًة حواذج اًس َازاث ، ٕال ٔبن ما ًؤذش ؿىل 

ُو اًىِفِاث اًيت ًـمتس ؿَهيا يف ثلسٍص اًخـًوغاهلرشغ 
1
، فِشٍ ألذريت و ٕان اكهت ظاذلة وكت ظسوز اًيط  

َ من ٔبزكام ثخـَق ابصلذي اًس يوي وؿَََ ل ميىن ًِا بٔن  فِيي ل ثعَح اًَوم وكسا ٔلن ثغل ادلساول وما حتخًو

ن ألفضي ًو حصك جمال اًخـًوغ جساٍص اًؼصوف الاكذعاذًة واًلسزت اًرشائَة ٌَمرضوٍزن ، وؿَََ اكن م

 ًخلسٍص اًلايض اهلسين ٔلن هل اًلسزت ؿىل اًخىِف مؽ ُشٍ ألوضاغ . 

تدسمَة اًخبٔمّي  31-88ونشا اًلاهون اهلـسل هل  15-74جتسز إلصازت يف ألذري ٔبن اهلرشغ مضن ألمص  

َق من مفِوم اهلصهحة  حىت وٕان إلًزايم ؿىل اًس َازاث وتيؼام اًخـًوغ ؾن ألرضاز ومفِوم اًس َازاث ُو ٔبض 

اكن ُشا ألمص ًعحق ؿىل لك مصهحة جسري مبحصك وؿَََ اكن من ألفضي ٌَمرشغ ثسازك ُشا ارلعبٔ يف اهلععَح 

وٕاؿاذت ظَاكة ألمص تدسمَة اًخبٔمّي إلًزايم ؿىل اهلصهحاث تسل من اًس َازاث ًَامتىش تشعل مؽ بٔحاكم كاهون 

 اهلصوز.

 اهلصاحؽ :

 :اهلؤًفاث-

 :ابٌَلة اًـصتَة  

 2005إلسىٌسًزة  ،صويق ؾحس اًصحٌلن،اًيؼًصة اًـامة ًإلًزتام،اًـلس وإلزاذت اهليفصذت ،مًضبٔت اهلـازف . 

 2003ادلزائص ،  ،ح. مـصاح ، مسذي صلزاسة كاهون اًخبٍٔن ادلزائصي ، ذًوان اهلعحوؿاث ادلامـَة  

 .ًلاهون اهلسين ادلزائصي ، ذًوان اهلعحوؿاث ادلامـَة  غ. ؿًل سَامين ، ذزاساث يف اهلسؤوًَة اهلسهَة يف ا

 . 1994ادلزائص ، ظحـة 

                                      
1
اهلخضمن ٕاًزامِة اًخبٔمّي ؿىل اًس َازاث  15-74اهلـسل ًٔلمص  31-88هَفِة ثلسٍص ثـًوغ حضااي حواذج اًس َازاث مسزح يف خسول مَحق ابًلاهون زمق    

 . وتيؼام اًخـًوغ ، اًساتق رهٍص
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   ، ل. ماخس ٔبتو اًَِجاء ، اًخبٔمّي ضس حواذج اًس َازاث ، ذزاسة ملازهة ، ذاز اًثلافة ًٌَرش واًخوسًؽ

 .2009ألزذن  ظحـة 

 2011، ظحـة  م. جن وازج ، ذزوش يف كاهون اًخبٔمّي ادلزائصي ، ذاز ُومة ًٌَرش ، ادلزائص ، 

  م.حسّي مٌعوز ، اهلسؤوًَة ؾن حواذج اًس َازاث واًخبٔمّي إلحدازي مهنا ، ذاز ادلامـة ادلسًست

 . 2003ًٌَرش  إلسىٌسًزة  مرص ، ظحـة 

   م. خالل محزت ، اهلسؤوًَة اًياص ئة ؾن فـي ألص َاء كري اذلَة يف اًلاهون اهلسين ادلزائصي ، ذًوان

 ، . 1988دلزائص ، ظحـة اهلعحوؿاث ادلامـَة ، ا

-les ouvrages  

 A.BESSON , les conditions générales de l’assurance  de responsabilité 

automobile obligatoire ,paris 1960 

 J.DPICHOT, des préjudices  réfléchis  nés de l’atteinte { la vie ou { 

l’intégrité corporelle , paris 1969. 

 اث :اهلشهص 

 ًيَي صِاذت اهلاحس خري ،  كري مًضوزت ك. هَحي ، اهلسؤوًَة اهلسهَة ؾن حواذج اًس َازاث ، مشهصت

 2001-2000لكَة اذللوق خامـةادلَاليل اًَاثس ، س َسي تَـحاش ، اًس ية ادلامـَة 

  :اًيعوض اًلاهوهَة -

  س َازاث وتيؼام اًخـًوغ اهلخـَق إبًزامِة اًخبٔمّي ؿىل اً  30/01/1974اهلؤزد يف  15-74ألمص زمق

 ؿىل ألرضاز.

 - من ألمص  34و  32واهلخضمن رشوظ ثعحَق اهلاذثّي  16/02/1980اهلؤزد يف  37-80اهلصسوم زمق

ضاث وألهجزت اًضاتعة ًخسذهل ح.ز زمق  15-74زمق  مؤزذة  08واهلخـَلة تلواؿس سري اًعيسوق ارلاض ابًخـًو

 19/02/1980يف 

 - 29، اًـسذ20/07/1988ح. ز مؤزذة يف   19/07/1988د يف اهلؤز 31-88اًلاهون زمق 
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 ثعحَلاث اًـلوتة اهللٌـة يف اولال اًخبٔذًيب
                                                    

 اصلنخوز تواذي مععفى، ٔبس خار حمارض "ة"       

 مـة  مـسىصخا                                                                

    

 ملسمــــة:

اًصكاتة اًلضائَة ؿىل ٔبؾٌلل إلذازت اًـامة، يه ٔبنرث فاؿََة من ٔبخي ثبٔهَس ذوةل اًلاهون، وحٌلًة ٕارا اكهت     

حلوق إلوسان واهلواظن، و يف حٌلًة اهلوػفّي اًـامّي يف مواهجة ؿسم رشؾَة ٔبؾٌلل اًسَعة إلذاًزة 

صازاث ثبٔذًخِة كري رشؾَة، حِر ًرتثة ؿىل اؾخحاز اًلصازاث كري مرشوؿة اًصئاس َة، ومن تُهنا سَعة اختار ك

ٕاًلاهئا تبٔ ص زحـي. ٕال ٔبهَ يف تـغ ألحِان كس ثخزش سَعة اًخبٔذًة ٕاحصاءاث ؾلاتَة تلصط ثوكِؽ حزاءاث 

ا ًإلًلاء من ذالل حفط مسى  ثبٔذًخِة ؿىل اهلوػف، تـَسا ؾن زكاتة اًلضاء إلذازي، حىت ل ًخـصط كصاُز

مرشوؾَة، ٔبو ؿسم مرشوؾَة اًلصاز إلذازي اهلخزش من ظصف هجة إلذازت، واذلنك إبًلائَ، ٕارا ما زخت ؿسم 

مرشوؾَخَ تواسعة حنك كضايئ، وابًخايل ثَزتم هجة إلذازت تدٌفِش اذلنك اًلضايئ، وما ًرتثة ؿَََ من 

ضاث ؾن ألرضاز اًيت ثَحق ابهلوػف، ورعل وفلا ٌَحالث اهلـصوفة يف ذؾوى إلًلاء، وـَة ؿسم  ثـًو

ا من ألس حاة اًيت جتـي اًلصاز اًخبٔذًيب مـصضا ٌَعـن فَِ ٔبمام اًلضاء.   الادذعاض، ٔبو كرُي

ؿىل ٔبن ٔبمه ؾَة كس ثخزشٍ سَعة اًخبٔذًة يف ُشا إلظاز، وهوخَ من ٔبوخَ إلحنصاف يف اًسَعة، ٔبل     

ا ٔبدعص اذلالث اًيت  و اًـلوتة اهللٌـة، ابؾخحاُز  جسَىِا سَعة اًخبٔذًة يف اولال اًخبٔذًيب.  ُو

وؿَََ سوف ىصنز يف ذزاسدٌا ُشٍ ؿىل ادلزاء اًخبٔذًيب اطلي خيضؽ ٌَعـن ٔبمام اًلضاء إلذازي واطلي     

رتثة ؿَهيا  ًخزش ظوزت ؾلوتة ملٌـة. ومن مث فال ثـس لك إلحصاءاث اًيت  ثخزشٍ اًسَعة إلذاًزة، ًو

اهلاًَة ٔبو ألذتَة، من اًـلوابث اًخبٔذًخِة ارلاضـة ٌَعـن يف مرشوؾَهتا ٔبمام الاهخلاض من مزااي اهلوػف 

 اًلضاء إلذازي.

ؿىل ٔبن إلصاكل اطلي كس ًعصخ يف ُشا اًعسذ ُو ما مفِوم اًـلوتة اهللٌـة ؟ )اهلححر ألول(، وما يه     

مص اطلي ًسفـيا ٕاىل اًححر يف ُشا اهللال ٔبمه ثعحَلاث ٌَـلوتة اهللٌـة يف اولال اًخبٔذًيب؟ )اهلححر اًثاين(. الٔ 

 من ذالل اًـيارص اًخاًَة:
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  اهلححر ألول: مفِوم اًـلوتة اًخبٔذًخِة اهللٌـة:

ابٕلضافة ٕاىل اًـلوابث اًخبٔذًخِة اًرصحية اهليعوض ؿَهيا كاهوان، ُياك هوغ بٓدص من اًـلوابث واًيت ثـس من     

ٔبجصس ظوز الاحنصاف ابٕلحصاءاث اًخبٔذًخِة، هؼصا ًخجاوس هجة اتخاكز وثالؾة من ظصف إلذازت، تي يه من 

إلذازت ٌَلاهون. ومن مث فِيي ٕاحصاءاث ثخزشُا اًسَعة إلذاًزة ضس اهلوػف، ذون ٔبن ثوخَ هل اهتاما مـَيا. 

وابًخايل ٍىون اًِسف من ُشٍ اًـلوتة اًيَي من اهلوػف، وٕاذلاق ألرى تَ، ٔبو حىت حماوةل اًخزَط مٌَ 

شا ما ًخبىٔت ًِا من ذالل جتاُي اًضٌلانث اهللصزت هل كاهوان.تبٌٔرس ا  ًخاكًَف، ُو

وحصثحط اًـلوتة اهللٌـة يف واكؽ ألمص تبٔذالكِاث اًسَعة إلذاًزة يف مواهجة موػفهيا، حِر ثلوم تخوكِؽ     

اءاث ؾلوابث ابهلـىن اًعحَح ٌَيَي من اهلوػف ؾن ظًصق دفي كري كاهوين، مس خزسمة يف سخِي رعل ٕاحص 

كري مٌعوض ؿَهيا كاهوان، ويف تـغ ألحِان ٕاحصاءاث مٌعوض ؿَهيا، ًوىن جس خزسرما يف كري ألقصاط اًيت 

ثلصزث من ٔبخَِا
1
. 

ؿىل ٔبن هجة إلذازت، كس ثَجبٔ ٕاىل مثي ُشٍ اًـلوابث، هؼصا ًسِوةل وزسؿة حتلِق ٔبُسافِا من وزاء ُشٍ     

تسل من مواهجة ظائفة من اًضٌلانث، وإلحصاءاث اًيت كس إلحصاءاث، تلصط ثوكِؽ اًـلوتة ؿىل اهلوػف 

ال. وابًخايل ًعـة ؿَهيا ثوكِؽ اًـلاة ؿىل اهلوػف.  ثـصكي وػَفهتا،وجس خلصق وكذا ظًو

ففي هعاق اًـلوابث اًخبٔذًخِة، ىىون ٔبمام ٕاحصاءٍن. ألول ُو اثحاغ إلحصاءاث اًخبٔذًخِة اهلـصوفة. واًثاين     

ازت ٌَعًصق إلحصايئ اهلخـازف ؿَََ يف هعاق اًيعوض اًلاهوهَة اًخبٔذًخِة. وكس ثـمتس إلذازت ُو اسددـاذ هجة إلذ

اًعًصق كري اهلرشوغ، زمغ ؿَمِا تـسم ثوافص رشوظَ. ومن مث فٕان اس خـٌلل ٔبي ٕاحصاء من إلحصاءاث اصلاذََة 

حتلِق هدِجة اًيت ٔبؿس ًخحلِق هدِجة مـَية ذاذي اهلصفق، ُو احنصاف هبشا إلحصاء ؾن موضوؿَ، وؾن 

ًخحلِلِا ؾن ظًصق اثحاغ ظصق كاهوهَة ًخحلِلِا إبحصاء اًخبٔذًة يف ٕاظاٍز اًلاهوين. وتياء ؿىل رعل ٕارا ٔبؿس 

ا، ٔلن اًلاًة واًوس َةل ًسذالن  اهلرشغ ًخحلِق اًلصط وس َةل مـَية، وحة اثحاؾِا وؿسم جتاوسُا ٕاىل كرُي

مجَـا يف جمال اهلرشوؾَة
2
 . 

كوغ مثي ُشا إلحصاء ًلؽ ابظال، حىت ًوو اكن يف ٕاظاز اًخحلِق مؽ اهلوػف، ماذام كس كعس ؿىل ٔبن و     

من وزائَ ٕاًشاء وؾلاة اهلوػف، رعل ٔبهَ ًُس من اًـلوابث اهليعوض ؿَهيا كاهوان. نٌل ٔبهَ ًـس دصكا 

 ًإلحصاءاث واًضٌلانث اهللصزت ًفائست اهلوػف، وحق اصلفاغ مثال.

                                      
1
 .121، ض.1976ٔبهؼص: مععفى ؾفِفي، اًـلوتة اًخبٔذًخِة، زساةل ذنخوزاٍ، خامـة ؿّي مشس،  

2
 Réne CHAPUS, Droit administratif général, t1, Montchrestien,  15 éd, 2001, p.348. 
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ٕاىل ٔبن إلحصاءاث اًيت ثخزشُا هجة إلذازت واًيت ل متس ابهلصنز اًوػَفي ٌَموػف ل  وادلسٍص ابٕلصازت،    

ثـخرب من كدَي اًـلوابث اهللٌـة
1
 . 

نٌل ٔبن إلحصاءاث اًيت ثخزش يف مواهجة اهلوػف واًيت ثيلط من حلوكَ ثسخة قَاة اًـمي اًفـًل ل     

شا ما ٔبنسٍ اول َس اصلس خوزي اًفصويسثـخرب من كدَي اًـلوابث اهللٌـة، ُو
2
من ذالل ثبٔهَسٍ ؿىل حنك كضايئ  

 ساتق يف ُشا إلظاز. 

ٔبضف ٕاىل رعل ٔبن اًخرفِغ يف اًخلٍصص اًس يوي ٌَىفاًة ل ٍصحؽ ٕاىل ارلعبٔ اهلصحىة من ظصف اهلوػف،     

وٕامنا مصذٍ ٕاىل هوؾَة ارلسماث اًيت ًلسرما اهلوػف ٌَمعَحة
3
 . 

رشًؽ ادلزائصي كس اسددـس من هعاق ذؾوى جتاوس اًسَعة اًخساتري اصلاذََة، وادلسٍص ابطلهص، ٕاىل ٔبن اًد     

ا  شا ما هصس خَ اىلوكة اًـََا ساتلا من ذالل كصاُز اًعاذز ونشا ألؾٌلل اًخحضرًية، وكصاز اٌَجية اًخبٔذًخِة. ُو

03/01/1993تخازخي 
4

صاز اٌَجية ، ٕار كصزث ؿسم كدول ذؾوى إلًلاء صالك، هوهنا اهعخت ؿىل اًعـن يف ك

اًخبٔذًخِة. وكس خاء يف حِثَاث اًلصاز : "حِر ٔبهَ من اهلس خلص ؿَََ فلِا وكضاء ٔبن ثـخرب اٌَجان اًخبٔذًخِة جمصذ 

َُئة اسدضاًزة فٕان الٓزاء اًعاذزت ؾهنا ل ثسذي مضن ثـًصف اًلصاز إلذازي، ؤبن اهللصز اطلي ًخزش لحلا 

 .عـن ابًحعالنتياء ًِشا اًصٔبي ُو وحسٍ اطلي ٍىون حمال ٌَ

 .ومن مثة فٕان اًعـن اطلي ثلسم تَ اًعاؾن واطلي ٍصيم ٕاىل ٕاتعال زٔبي اٌَجية اًخبٔذًخِة خاء خماًفا ٌَلاهون    

 ومىت اكن ألمص نشعل ٌس خوحة ؿسم كدول اًعـن صالك".    

واهجة اهلوػف ل وٕارا اكن مثي ُشٍ إلحصاءاث اكًخساتري اصلاذََة اًيت كس ثخزشُا اًسَعة إلذاًزة يف م    

ختضؽ ٔكظي ؿام ٌَعـن يف رشؾَهتا ٔبمام اًلضاء إلذازي، ٕال ٔبن إلذازت كس جس خزسم ثغل إلحصاءاث ٌَيَي 

شا اًيوغ من اًـلوابث ُو ما ًـصف ابًـلوابث اًخبٔذًخِة  من اهلوػف اًـام، وابًخايل ثوكِؽ اًـلوتة ؿَََ. ُو

 من الاس خفاذت من اًضٌلانث اهللصزت هل كاهوان.  اهللٌـة، واًيت ٍىون اًلصط مهنا حصمان اهلوػف

 

 

                                      
1
 C.E., 20 janvier 1989, ministre de l’éducation nationale c/Mme Dubouch, Rec., p.757 ; C.E.,  15 avril 1996, Syndicat 

intercommunal du collège d’enseignement d’Esbly et Crécy-la-Chapelle, n
o
 108819.    

2
 C.C., 20 juillet 1977, n

o
 7783, Rec., p.39.   

3
 C.E., 11 janvier 1980, Laveau et autres, Rec., p.5 ;  C.E., 5 avril 1996, Lecourt, n

o
 144017.  

4
 .222، ض.1993، اولةل اًلضائَة ٌَمحوكة اًـََا، اًـسذ اًثاًر، ادلزائص، 03/01/1993، مؤزد يف 87137اىلوكة اًـََا،  كصاز زمق  
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 اهلححر اًثاين : ثعحَلاث اًـلوتة اهللٌـة يف اولال اًخبٔذًيب

س يدٌاول يف ُشا اهلححر ٔبجصس اًخعحَلاث اًـمََة ٌَـلوتة اًخبٔذًخِة اهللٌـة، واهلمتثةل يف اًيلي اًخَلايئ     

اهلس حق )اهلعَة اًثاين(، وحاةل ٕاًلاء اًوػَفة )اهلعَة  ٌَموػف )اهلعَة ألول(، مث إلحاةل ٕاىل اًخلاؿس

اًثاًر(، ونشا اًوكف الاحذَاظي )اهلعَة اًصاتؽ(، ؤبذريا جرسحي اهلوػف ًـسم اًىفاءت اهلِيَة )اهلعَة 

 ارلامس(.

 اهلعَة ألول: اًيلي اًخَلايئ ٌَموػف

ذًة، ٕار ٔبن ًإلذازت سَعة ثلسًٍصة واسـة يف ًـخرب اًيلي من ٔبجصس ثعحَلاث اًـلوتة اًخبٔذًخِة يف هعاق اًخبٔ     

اختار كصازاث اًيلي ٌَموػفّي اهلوضوؿّي حتت ثرصفِا، ظاهلا اس هتسفت حتلِق معَحة اهلصفق اًـام تدٌؼمي 

ا إلذازي.  اًـمي ذاذي هجاُس

حة اهلصفق وؿىل ُشا ألساش، ًـس اًيلي اًخَلايئ ٕاحصاء ٔبو ثستريا ذاذََا، ثَجبٔ ٕاًََ إلذازت ًرضوزت معَ    

من ألمص  158اًـام، ذون ٔبن جسدٌس يف رعل ٕاىل دعبٔ ثبٔذًيب من اهلوػف حمي اًيلي، ثعحَلا ًيط اهلاذت 

و تشعل خيخَف ؾن اًيلي إلحدازي اهليعوض ؿَََ يف  06-03 اهلخضمن اًلاهون ألسايس ٌَوػَفة اًـامة. ُو

من اصلزخة اًثاًثة، ثخزش هدِجة دعبٔ ثبٔذًيب  من هفس ألمص، ابؾخحاز ُشا ألذري ؾلوتة ثبٔذًخِة 163اهلاذت 

 ٍصحىدَ اهلوػف. 

وادلسٍص ابطلهص، ٔبن هجة إلذازت كس جس خزسم ٕاحصاء اًيلي تلصط ثيؼمي اًـمي حبنك ٕاذازهتا ٌَمصفق اًـام، ٕال     

نٌل ُو  ٔبهنا كس جس هتسف يف واكؽ ألمص ثوكِؽ ؾلوتة ؿىل اهلوػف، ذون اثحاغ إلحصاءاث واًضٌلانث اًخبٔذًخِة،

 اًضبٔن يف حال اختار كصاز اًيلي تلعس ٕادفاء اًلصط ألظًل.

وادلسٍص ابٕلصازت، ٔبن ٕاحصاء اًيلي خيخَف متاما ؾن ٕاحصاء اًخبٔذًة. فإلذازت حمتخؽ ثسَعة ثلسًٍصة واسـة يف     

هنا مـسومة. تُامن اختارُا ٕلحصاء اًيلي مؽ حمسوذًة اًضٌلانث اًيت ٍمتخؽ هبا اهلوػف يف ُشٍ اذلاةل ٕان مل هلي بٔ 

و ما ًسفؽ  متخؽ اهلوػف يف مواهجهتا تضٌلانث نثريت وفـاةل، ُو حىون سَعة إلذازت ملِست تضواتط مـَية، ٍو

إلذازت ٕاىل اًخزَط من كِوذ اًخبٔذًة وضٌلانثَ، واٌَجوء ٕاىل وس َةل حىون ٔبٌرس ؤبنرث ٔبماان ًِا
1

. ًوـي اًفِعي 

                                      
1
 .58، ض.1993ٔبهؼص: ؾحس اًفذاخ ؾحس اًـَمي ؾحس اًرب،ادلزاء اًخبٔذًيب اهللٌؽ، جمةل اًـَوم إلذاًزة،  
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ذًخِة ملٌـة، ُو اًلضاء اطلي ًلسز من ذالل اًؼصوف ومالثساث اذلال، يف اؾخحاز كصاز اًيلي  مبثاتة ؾلوتة ثبٔ 

 ٔبن هَة إلذازت كس اجتِت ٕاىل ثوكِؽ اًـلاة ؿىل اهلوػف.

ويف ُشا اًعسذ، ثعسى جمَس اصلوةل اًفصويس ًِشا اًيوغ من اًـلوابث من ذالل اًـسًس من اًلضااي     

Bidaultنلضَة 
1

Ferrand، ونشا كضَة 
2

شا ما . ٕال ٔبن رمم ة اًلايض إلذازي، كس حىون صاكة ومعَلة. ُو

ا اًعاذز يف  ٔبفًصي  8ٌسدضف من ذالل ما ثوظي ٕاًََ احهتاذ اًلصفة إلذاًزة ٌَمجَس ألؿىل، يف كصاُز

1989
3

، ٔبٍن اؾخربث ٔبن " اًيلي اًخَلايئ اطلي مل حترتم فَِ إلذازت إلحصاءاث اهليعوض ؿَهيا كاهوان، ًـس مبثاتة 

 ًخِة، ومن مث ٌس خوحة تعالهَ".ؾلوتة ثبٔذ

نٌل ٔبن كضاء جمَس اصلوةل ادلزائصي ثعسى ُو الٓدص ًِشا اًيوغ من اًـلوابث من ذالل كصاٍز اًعاذز يف     

2000سخمترب  06
4
يف كضَة اًس َست )ذ( ضس مسًٍصة اًرتتَة واًخـَمي مبس خلامن. وثخَرط وكائؽ ُشٍ اًلضَة يف  

 .1989ت ٌَخـَمي اهلخوسط إبنٌلًَة توكرياث مبس خلامن مٌش س ية ٔبن اًس َست )ذ( اكهت ثـمي ٔكس خار

ظاذز ؾن جمَس اًخبٔذًة مت فعَِا من معَِا، فعـيت فَِ ٔبمام دلية  17/03/1997ومبوحة ملصز يف     

حِر مت ٕاؿاذهتا ٕاىل مٌعهبا إبنٌلًَة  31/05/1997اًعـن اًولئَة اًيت اس خجاتت ًعَهبا ؤبًلت اهللصز يف 

 .06/07/1997س هفشث مسًٍصة اًرتتَة اهللصز ٔبؿالٍ، ؤبزحـهتا تخازخي توكرياث، وك

ذون  31/05/1997كري ٔبهَ تـس اهلضاء اًـعةل اًعَفِة مت هلَِا ٕاحدازاي ٕاىل ٕانٌلًَة مٌعوزت مبلصز مؤزد يف     

 .06/09/1997ؿنل اهلـيَة ابٔلمص، واطلي مل ًحَف ًِا ٕال يف 

                                      
1
 C.E., 11 juin 1993, BIDAULT, n

o
 105 576. Cité par Pierre BANDET, L’action disciplinaire dans les trios fonctions 

publiques, 3 édition, Berger-Levrault, Paris, 2001, p.25. 
2
 C.E., 4 février 1994 FERRAND, n

o 
98 233. Cité par Pierre BANDET, op,cit., p.26. 

3
، كضَة )ظ.غ(، ضس )وسٍص اًعحة اًـمومِة ووٍسص اًخـَمي اًـايل(، اولةل 1989ٔبفًصي  8، مؤزد يف 543602، كصاز زمق اًلصفة إلذاًزة، اولَس ألؿىل 

 .169-165، ض.1991اًلضائَة ٌَمحوكة اًـََا، اًـسذ اًثاًر، ادلزائص، 

كضَة )وايل ولًة ثسىصت( ضس )ص.ٔب(، " اًيلي اًخَلايئ ذون  ،1997خاهفي  5، مؤزد يف 115657ٔبهؼص نشعل : اًلصفة إلذاًزة، اىلوكة اًـََا، كصاز زمق 

 .105-101، ض.1997ئص، احرتام إلحصاءاث اًلاهوهَة، ًـخرب ؾلوتة ثبٔذًخِة ملٌـة، ومن مث وحة ٕاتعاهل"، اولةل اًلضائَة ٌَمحوكة اًـََا، اًـسذ ألول، ادلزا
4
، كضَة ) ذ(، ضس )مسًٍصة اًرتتَة واًخـَمي مبس خلامن(، كصاز ٔبوزذٍ ذلسّي جن 747فِصش زمق  ، اًلصفة ألوىل،2000-11-06جمَس اصلوةل، كصاز مؤزد يف  

 وما تـسُا. 259، ض.2008ص َخ ٔبج مَواي، اهليلى يف كضاء جمَس اصلوةل، ادلزء اًثاين، ذاز ُومة، 
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خارت بٔؿالٍ ذؾوى ٔبمام اًلصفة إلذاًزة مبجَس كضاء مس خلامن ظاًحة زفـت ألس   03/01/1998وتخازخي     

 ٕازخاؾِا ٕاىل مٌعة معَِا ألظًل.

ٔبظسزث اًلصفة إلذاًزة ٔبؿالٍ كصازا تـسم كدول اصلؾوى صالك ًىوهنا زفـت ذازح  18/03/1998وتخازخي     

 الٓخال اًلاهوهَة.

ز اًلصفة إلذاًزة ٔبمام جمَس اصلوةل مؤسسة ٕاايٍ ؿىل اس خبٔهفت ألس خارت ٔبؿالٍ كصا 19/05/1998وتخازخي     

 س حخّي:

، ؤبهنا زفـت ذؾواُا ٔبمام اًلصفة إلذاًزة ًوم 06/09/1997اًسخة ألول : ٔبن ملصز اًيلي تَف ًِا ًوم     

 مىصز )مِـاذ ٔبزتـة ٔبصِص(. 169، وابًخايل فلس احرتمت ألخي اهلشهوز يف اهلاذت 03/01/1998

 : ٔبن ملصز اًيلي إلحدازي ظسز يف هفس اًخازخي اطلي ظسز فَِ ملصز ٕازخاؾِا، ؤبهَ مت هلَِا اًسخة اًثاين    

 ذون ٔبن حىون مسجةل يف خسول حصنة اًيلي اًس يوي، ومل ًثخت ازحاكهبا ٔلي دعبٔ ثبٔذًيب.

ن ملصز اًيلي ٔبما اهلس خبٔهف ؿَهيا؛ مسًٍصة اًرتتَة واًخـَمي، فلس ٔبخاتت تبٔن اصلؾوى زفـت ذازح الٓخال، وبٔ     

 خاء ظحلا ٌَدرشًـاث إلذاًزة اًيت حتنك ٕاذازت اًرتتَة، واٍمتست ثبًَٔس اًلصاز اهلس خبٔهف.

وكس ٔبخاة جمَس اصلوةل يف كصاٍز إبًلاء اًلصاز اهلس خبٔهف مؽ ٕاًزام اهلس خبٔهف ؿَهيا إبؿاذت اهلس خبٔهفة ٕاىل     

 مٌعة معَِا ألظًل إبنٌلًَة توكرياث.

لس ٔبسس كصاٍز ؿىل       هجخّي:ًو

ادلِة ألوىل : وحمتثي يف ٔبهَ ل ًوخس ابهلَف ما ًثخت تبٔن اهلس خبٔهفة كس تَلت تلصاز اًيلي ثحََلا حصَحا،     

 وؿىل رعل فٕان اصلؾوى مصفوؿة يف ٔبخَِا اًلاهوين.

ادلِة اًثاهَة : ٔبن ملصز اًيلي ٌضلك جتاوسا ٌَسَعة، ؤبن اًيلي ًسذي مضن اًـلوابث اًخبٔذًخِة، وبٔن     

 اهلس خبٔهفة مل ًثخت ضسُا ٔبي دعبٔ ثبٔذًيب.
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 22نٌل وكف جمَس اصلوةل ادلزائصي موكفا حاسٌل من ٕاحصاء اًيلي اًخَلايئ من ذالل كصاٍز اًعاذز يف     

ََة  2002حًو
1

، اطلي كىض ابهلعاذكة ؿىل اًلصاز اًعاذز ؾن اًلصفة إلذاًزة، ولَس كضاء كاهلة، اهلخضمن 

ؿَهيا )ة.ز( من ملص حمافؼة اًلاابث تلاهلة ٕاىل ٕاكَمي اًلاابث ابًًضامِة ًولًة كاهلة، تعالن ملصز هلي اهلس خبٔهفة 

من اهلصسوم زمق  12اهلخزش من ظصف حمافغ اًلاابث، مؤسسا كصاٍز ؿىل ٔبن اهلس خبٔهف مل حيرتم ملذضَاث اهلاذت 

َف إلذازي ٌَموػف ، اًيت ثليض إبًزامِة ؾصط اهل89-85، اىلسذ ٕلحصاءاث ثعحَق اهلصسوم زمق 85-60

شا ذما ًؤنس ٔبن كصاز اًيلي اكن حيمي يف  حمي اًيلي، ؿىل دلية اهلوػفّي ٕلتساء زٔبهيا كدي اختار ُشا إلحصاء. ُو

 ظَاثَ ؾلوتة ملٌـة، طلعل جيوس وظفَ ابٕلحنصاف ابًسَعة من ظصف سَعة اًخبٔذًة، واذلنك ؿَََ ابٕلًلاء.

لِق ٔبحصي مؽ اهلوػف سواء اكرتن ُشا اًخحلِق تـلوتة ٔبو مل وؿىل لك فٕان ظسوز كصاز اًيلي، تـس حت     

لؽ  ًلرتن، ًـخرب كًصية ؿىل ٔبن اًيلي حيمي يف ظَاثَ ؾلوتة ثبٔذًخِة. ٕال ٔبن ُشٍ اًلًصية ثلدي ٕازحاث اًـىس، ًو

ؾةء ٕازحاث وهجة اهلعَحة اًـامة ؿىل هجة إلذازت، من ذالل اختارُا ًلصاز اًيلي، ٔبو حىت إلهخساة. ومن 

مث فٕان اًلضاء إلذازي ٔبحضى ميازش زكاتة ؿىل مرشوؾَة كصاز اًيلي اًخَلايئ ٌَموػف، من ذالل مس زكاتخَ 

ؿىل مسى حصة اًِسف اطلي من ٔبخهل وخس ُشا إلحصاء، واهلمتثي يف اذلفاع ؿىل حصة اًـمي إلذازي، 

ٔبدصى، نخبٔذًة اهلوػف اًـام وضٌلن سالمة اهلصفق اًـام. وهبشا حينك تـسم اهلرشوؾَة، ٕارا اس هتسف كاًة 

اهخلاما مٌَ. ألمص اطلي ًـصط اًلصاز ًإلًلاء اًلضايئ ثسخة ؾَة إلحنصاف يف اًسَعة.وابًخايل خيصح اًلصاز 

اًخبٔذًيب من هعاق اهلرشوؾَة ٕاىل هعاق ؿسم اهلرشوؾَة، ٕاضافة ٕاىل حق اهلوػف اهلـين اهلعاًحة ابًخـًوغ ؾٌل 

 ٔبظاتَ من رضز. 

 إلحاةل ٕاىل اًخلاؿس اهلس حق اهلعَة اًثاين:

ثـخرب إلحاةل ؿىل اًخلاؿس اهلس حق، من ٔبجصس ثعحَلاث اًـلوتة اهللٌـة، ؾيسما ؾيسما جيسء إلذازت اس خزسام     

رعل ٔبن اًسَعة إلذاًزة حمتخؽ ثسَعة ثلسًٍصة واسـة يف ٕاحاةل اهلوػف ؿىل اًخلاؿس، ٕارا اكذىض  ُشا إلحصاء.

 ي اختار مثي ُشا إلحصاء.حسن ثيؼمي ادلِاس إلذاز 

ؤكظي ؿام، فٕان ٕاحصاء إلحاةل ٕاىل اًخلاؿس، ل خيضؽ ٕلحصاءاث وضٌلانث اًخبٔذًة ؿىل اؾخحاز ٔبهَ ٕاحصاء     

كري ثبٔذًيب. فٕاحصاء إلحاةل ٕاىل اًخلاؿس اهلس حق ُو ٕاحصاء ثيؼميي هلعَحة اهلصفق اًـام ٕارا مل ًلرتن تـَة 

                                      
1
ََة  22، مؤزد يف 005485جمَس اصلوةل، اًلصفة اًثاهَة، كصاز زمق   فغ اًلاابث ًولًة كاهلة(، ضس )ة.ز(، جمةل جمَس اصلوةل، اًـسذ ، كضَة ) حما2002حًو

 .168-164، ض.2004ارلامس، ادلزائص، 
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تة ثبٔذًخِة ولصذ ٔبن ُشا إلحصاء ًفلس اهلوػف الامذَاساث اهلاًَة، ٔبو ما ًًذج الاحنصاف يف اًسَعة. ول ًـس ؾلو 

ؾن ُشا إلحصاء من رضز بٔذيب. وؿَََ ًُست لك إلحصاءاث اهلخزشت يف مواهجة اهلوػف واًيت ل حىون يف 

 معَحخَ يه ٕاحصاءاث ثبٔذًخِة.

ٕاىل اًخلاؿس، ٕامنا ُو ملصز ٍمتىّي هجة إلذازت ويف ُشا اًعسذ، كصز جمَس اصلوةل اًفصويس ٔبن ٕاحصاء إلحاةل     

من الاس خلياء ؾن اهلوػفّي اطلٍن ًثخت من ذالل سَواكهتم ؿسم مالءمة اس متصازمه يف ٔبذاء وػائفِم مؽ 

ملذضَاث اهلعَحة اًـامة، ومل ًخلصز هلـاكدة ألدعاء اًوػَفِة اًيت ثلصزث من ٔبخَِا إلحصاءاث اًخبٔذًخِة
1
 ،

اًىفاءت ل ثربز اختار اًـلوتة اًخبٔذًخِة ؿىل اؾخحاز ٔبن ؿسم
2
. 

وهؼصا ًـسم نفاًة ٕاًلاء اًلصاز اًخبٔذًيب اهلضوة ابحنصاف ابًسَعة هلواهجة الآثز اًضازت اهلرتثحة ؾيَ، ميىن     

ٌَمرضوز ٔبن ًـلة ُشا إلًلاء ظَة ثـًوغ ؾن اًرضز اطلي ذللَ ؾن ُشا إلحنصاف. وكس رُة جمَس 

2002ٔبنخوجص  15كصاٍز اهلؤزد يف اصلوةل ادلزائصي يف 
3

، ٕاىل زفغ ظَة اهلس خبٔهفة، اًيت ثعاًة تخـًوغ ؾن 

اًدرسحي اًخـسفي اًعاذز ؾن اهلس خبٔهف ؿَََ، اهلمثي يف وسازت اًضؤون ارلازحِة، مؤسسا يف رعل بٔن 

 اهلس خبٔهفة ٔبحَِت ٕاىل اًخلاؿس تـس تَوقِا اًسن اًلاهوين.

جرسحي ثـسفي يف حلِا، وؿَََ فٕان ظَة اًخـًوغ كري مؤسس وابًخايل ًُس ُياك ما ًثخت وحوذ     

 لهـسام كصاز اًـزل.

وؿىل اًصمغ من ؿسم اؾخحاز مثي ُشا إلحصاء ؾلوتة ثبٔذًخِة، ٕال ٔبن اًواكؽ اًـمًل ٌضِس ٔبن إلذازت نثريا ما     

احة اثحاؾِا، ؿىل جسغل ُشا اًعًصق، ابس خزسارما ًسَعهتا، مذجاوست يف رعل لك اًضٌلانث وإلحصاءاث اًو 

اؾخحاز ٔبن ٕاحصاء إلحاةل ٕاىل اًخلاؿس، كس حصى فَِ إلذازت اًفصظة ٌَخزَط من اهلوػف ثفاذاي ٌضلدول يف 

ًصة يف ُشا اًعسذ. ومن مث فٕان ُشا  سَسةل إلحصاءاث، وما ثخعَهبا من رضوزت ثبٔمّي هل اكفة اًضٌلانث ادلُو

مؽ ٔبذالكِاث اًوػَفة اًـامة واطلي جية ٔبن ًخجسس يف ظوزت  اهلسغل اطلي ثَجبٔ ٕاًََ إلذازت، ًدٌاىف متاما

                                      
1
 C.E., 30 Janvier 1944 Godard, Rec., p.213. 

2
 Frédéric COLIN, L’aptitude dans la fonction publique, L.G.D.J., 2000, p.112. 

3
، كضَة )ث.د( ضس )وسازت اًضؤون ارلازحِة(، جمةل جمَس اصلوةل، اًـسذ 2002بٔنخوجص  15، مؤزد يف 006005 جمَس اصلوةل، اًلصفة اًثاهَة، كصاز زمق 

 .119-117، ض.2003اًثاًر، ادلزائص، 
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إلذازت اًيت ًلؽ ؿىل ؿاثلِا رضوزت اًخلِس تبٔذالكِاث اهلسؤوًَة. فاًفصق صاسؽ تّي هؼام إلحاةل ٕاىل اًخلاؿس 

 وتّي هؼام اًخبٔذًة، وابًخايل ل جية ٕادفاء اًـلوتة اًخبٔذًخِة حتت ٕاحصاء إلحاةل ٕاىل اًخلاؿس اهلس حق.

 هلعَة اًثاًر: حاةل ٕاًلاء اًوػَفةا

ومفاذ حاةل ٕاًلاء اًوػَفة، ُو ٔبن اًسَعة إلذاًزة ميىهنا ٔبن ثَجبٔ ٕاىل ظًصلة ٕاًلاء اًوػَفة اًيت مل ًـس ًِا     

مربز. وؿىل ٔبساسِا جس خلين ؾن تـغ اهلوػفّي، تلصط ٕاؿاذت ثيؼمي اهلصافق اًـامة، ٕارا ثوفصث اًرشوظ 

حاة حصحؽ ٕاىل رسط اهلوػف. ٕال ٔبهَ ل جيوس ًِا اس خـٌلل ُشا إلحصاء ٌَخزَط اهلوضوؾَة طلعل، ًوُس ٔلس  

من اهلوػفّي ٔلس حاة رسعَة، نٌل ًو كامت تدرسحي ؿسذ مهنم تياء ؿىل ٕاًلاء وػائفِم، ٔبو ًخلََط ؿسذمه، مث 

ء اًوػَفة ٔبؿاذث ثـَّي موػفّي ماكهنم. ومن مث اؾخرب جمَس اصلوةل اًفصويس ٔبن ؾزل اهلوػف ؾن ظًصق ٕاًلا

 Révocationاًيت اكن ٌضلَِا، ؾيس ختَف ُشا اًرشظ اهلوضوؾي، ًيعوي ؿىل فعي ثبٔذًيب ملٌؽ )

déguisé ََة  27(. ومن ألحاكم اًيت ٔبنسث ُشا اهلحسٔب يف اًلضاء اًفصويس حنك جمَس اصلوةل اًعاذز يف حًو

1923
1

ًخحلِق ٔبن اولَس واًيت خاء مضن حِثَاثَ ما ًًل:"حِر زخت من ا Boulard، يف كضَة 

اًحضلي...حِامن ٔبًلى وػَفة من اًوػائف اًثالج ذلازش كصوي، ؤبن اًـمست حِامن بٔظسز كصاز فعي اًس َس 

تولز، كس ٔبزاذ حتت صلك ملٌؽ ٕاظساز كصاز ؾزل ُشا اهلوػف". وهفس اهلحسٔب ٔبوزذ يف كصاز جمَس اصلوةل 

1924فِفصي  27اًعاذز تخازخي 
2

 .Limousis، يف كضَة 

1978ٔبفًصي  12ٌل ٔبنس جمَس اصلوةل ُشا اذلنك ٔبًضا يف كصاٍز اًعاذز يف ن    
3
اطلي كىض إبًلاء كصاز ٕاًلاء  

، اهلخزش من ظصف اولَس اًحضلي اطلي اكن ًسؾي تبٔن اًِسف من Rigotاًوػَفة اًيت اكهت جضلَِا الٓوسة 

عس من وزاءٍ فعي اهلوػفة وثبٔذٍهبا ٕاًلاء اًوػَفة ُو ٕاظالخ اهلصنز اهلايل ٌَمجَس، يف حّي ثحّي ٔبهَ اكن ًل

 ٔلقصاط رسعَة.

، واكن إبماكهَ Rigotواذللِلة ٔبن هَة اولَس اًحضلي من ٕاحصاء ٕاًلاء اًوػَفة اجتِت ٕاىل ثبٔذًة اهلوػفة     

 اٌَجوء ٕاىل إلحصاءاث اًخبٔذًخِة اىلسذت كاهوان، ًوُس ٕاحصاء ٕاًلاء اًوػَفة اطلي ًـس ؾلوتة ملٌـة.    

                                      
1
 C.E., 27 juillet 1923, Boulard, Rec., p.623. 

2
 C.E., 27 février 1924, Limousis, Rec., p.225. 

3
 C.E., 12 avril 1978, Demoiselle Rigot. 

  .353، ض. 2004ٔبصاز ٕاًََ ؿًل مجـة حمازة، اًخبٔذًة إلذازي يف اًوػَفة اًـامة اًـصايق واًفصويس واهلرصي وإلجنَزيي، ذاز اًثلافة، ألزذن، 
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ص ابٕلصازت ٔبن جمَس اصلوةل اًفصويس ٕاصرتظ ًرشؾَة ُشا إلحصاء، ؿسم ثوافص رشوظ اس خحلاق وادلسٍ    

اًخلاؿس. فٕارا ما ثوافصث رشوظ اس خحلاق اًخلاؿس، مفن صبهٔنا ٔبن ثيفي ؾن اًسَعة إلذاًزة ظفة اًفعي كري 

اًخبٔذًيب، وثًذفي تشعل ظفة اًـلوتة اهللٌـة
1
. 

دلزائصي، كس هصش ُو الٓدص ُشا اهلحسٔب مساٍصا يف رعل اًلضاء اًفصويس، ٔبما يف ادلزائص، فٕان اًلضاء ا    

ا تخازخي  1997ٔبفًصي  13ورعل من ذالل ما كضت تَ اًلصفة إلذاًزة ابىلوكة اًـََا يف كصاُز
2

، تحعالن كصاز 

اًضعة اهلخزش من ظصف وسٍص اصلفاغ اًوظين، يف حق اًعاؾن )غ.ش(، اطلي اكن ٌضلي زثحة مالسم ٔبول 

ذح، مؤسسا يف رعل بٔن كصاز اًضعة مل ٍىن 250000هلسزسة اًـسىًصة، ٕاضافة ٕاىل ثـًوغ هل كسز تؼاب

هبسف ثلََط ؿسذ اهلوػفّي، وٕامنا هبسف ثبٔذًحَ، ذاظة ٔبن وسٍص اصلفاغ مل ٍصاغ ؾيس اختار اًلصاز، ألكسمِة، 

َوحست اًـسىًصة، ومن مث فٕان وزثحة اهلوػفّي. نٌل ٔبن اًضعة مس فلط موػفّي من تّي اهلوػفّي اًخاتـّي ٌ

 كصاز اًضعة خاء ًخحلِق اًلصط اهلس خرت، اهلمتثي يف ثبٔذًة اهلوػف ثبٔذًحا ملٌـا.  

 اهلعَة اًصاتؽ: حاةل اًوكف إلحذَاظي

ًـخرب اًوكف الاحذَاظي، من ثعحَلاث اًـلوتة اهللٌـة ٔبًضا، هؼصا لس خزسام هجة إلذازت سَعهتا يف تـغ     

هلوػف احذَاظَا وجزاء ثبٔذًيب، ؿىل اًصمغ ذما ُو مس خلص ؿَََ فلِا، وكاهوان ٔبن اًوكف ألحِان يف وكف ا

 الاحذَاظي، ُو جمصذ ٕاحصاء احرتاسي، اًلصط مٌَ ٕاتـاذ اهلوػف مؤكذا، ًزامث ًًهتيي اًخحلِق، وثلٍصص إلذاهة.

ر ٕاحصاء اًوكف ؾلة وؿىل ُشا ألساش، فٕان اًدساؤل اطلي كس ًعصخ يف ُشا اًعسذ، ُو ُي ميىن اختا    

 ٕاًلاء كصاز اًـلوتة اهلخضمن حق اهلوػف يف اًـوذت ٕاىل مٌعة وػَفذَ، ٌَحََوةل ذون ثيفِش ُشا اًلصاز؟.

ٌوَخشنري فٕان ٕاًلاء اًلصاز اهلخضمن اًـلوتة اًخبٔذًخِة، ٌس خوحة ٕاؿاذت اهلوػف ٕاىل مٌعة وػَفذَ، هؼصا     

ة وضـَخَ اهلِيَة. ٌَحجَة اًيت ٍمتخؽ هبا اذلنك اًلضايئ، ذما ٌس   خسؾي ٕاؿاذت ٕاذماح اهلوػف زسؿة ونشا جسًو

شا ما كىض تَ جمَس اصلوةل اًفصويس ؾيسما ٔبًلى حنك اىلوكة إلذاًزة هلصس َََا تخازخي  ٔبنخوجص  21ُو

                                      
1
-322، ض.2006/2007رلرض، ابثية،  َلس ألدرض جن معصان، اًيؼام اًلاهوين لهلضاء اصلؾوى اًخبٔذًخِة يف اًدرشًؽ ادلزائصي، زساةل ذنخوزاٍ، خامـة اذلاح 

323. 
2
، كضَة )غ.ش( ضس ) وسٍص اصلفاغ اًوظين(، اولةل اًلضائَة ٌَمحوكة اًـََا، 1997ٔبفًصي  13، مؤزد يف 114884اًلصفة إلذاًزة، اىلوكة اًـََا، كصاز زمق  

 .100-95، ض.1997اًـسذ ألول، ادلزائص، 
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1985
1

. 1983ٔبوث  8ثسخة ؿسم اًىفاًة اهلِيَة اهلوكؽ ؿَهيا تخازخي  Seban،اهلخضمن ٕاًلاء فعي اًس َست 

س اصلوةل، إبؿاذت اهلـيَة ابٔلمص يف مٌعة معَِا، واؾخحاز كصاز اًفعي ٔكن مل ًلؽ ٔبظال، مؽ وؿَََ كىض جمَ

ة وضـَهتا اهلِيَة.   رضوزت جسًو

ٕال ٔبن هجة إلذازت كس ثَجبٔ ٕاىل ثوكِف اهلوػف اطلي مت ٕاًلاء كصاز فعهل ؾن اًوػَفة ؾن ظًصق حنك     

جة اىلافؼة ؿىل معَحة اهلصفق اًـام، ذما ًؤذي تيا ٕاىل كضايئ، ٌَحََوةل ذون ٕاؿاذت ٕاذماخَ يف وػَفذَ، حب

اًلول إبؿاذت فذح ٕاحصاءاث خسًست يف مواهجة ُشا اهلوػف، ٔبمص كري مٌعلي هؼصا ٌَحجَة اًيت ٍمتخؽ هبا اذلنك 

اًلضايئ. ؿىل ٔبن اًلضاء اًفصويس كس ساهس ُشا اًخعحَق من ذالل حنك حموكة الاس خئٌاف إلذاًزة ًياهت 

1997ذٌسمرب  30تخازخي 
2
 ؾن مٌعة وػَفذَ. Nedellecيف كضَة ؾزل اًس َس  

ؿىل ٔبن ٕاحصاء اًوكف الاحذَاظي، ما ُو ٕال ٕاحصاء ٕاذازي حتفؼي متَََ ػصوف اًخحلِق، ل ٌس خَزم اختار     

 اًضلكَاث اًيت فصضِا اًلاهون ذلاةل اًخبٔذًة.

 اهلعَة ارلامس: حاةل جرسحي اهلوػف ًـسم اًىفاءت اهلِيَة 

من اذلالث اًيت ًبٔذش فهيا جرسحي اهلوػف ظفة اًخستري اصلاذًل هلعَحة اهلصفق، ُو جرسحيَ ًـسم اًىفاءت     

 اهلِيَة. كري ٔبهَ يف حلِلذَ ما ُو ٕال ؾلوتة ثبٔذًخِة ملٌـة، هتسف ًخحلِق كاًة تـَست ؾن معَحة اهلصفق. 

ة ألؾضاءوهؼصا رلعوزت ُشا إلحصاء فلس كِس اهلرشغ سَعة إلذازت ك      دي اختارٍ ٔبذش زٔبي اٌَجان اهلدساًو
3
 .

نٌل جية ؿَهيا اًخبٔنس من ٕاماكهَة ٕاحاةل اهلوػف ٕاىل اًخلاؿس، ٕارا ما اس خوىف اًرشوظ اًلاهوهَة، ٔبو ختفِغ 

شا ما ٔبنسثَ اًلصفة إلذاًزة ابىلوكة  الثَ اهلِيَة، كدي اٌَجوء ٕاىل ُشا إلحصاء. ُو زثخذَ، مبا ًدٌاسة مؽ مُؤ

ا تخازخي اًـََا  1990حوان  16يف كصاُز
4
 . 

                                      
1
 C.E., 30 novembre 1994, Assistance publique à Marseille et autre, n

o
 100.875 et 130.502. Cité par Jacques BAZIN, 

La suspension dans le droit de la fonction publique, Editions du papyrus, 2000, p.156. 
2
 C.A.A., Nantes 30 décembre 1997, M, Nedellec, n

o
 95 NTO01124 et 96 NT00453. Cité par Jacques BAZIN, op, cit., 

p.157. 
3
، اهلخـَق تدرسحي اهلوػفّي ًـسم اًىفاءت اهلِيَة، ادلًصست اًصمسَة 1966حوان  2، مؤزد يف 148-66من مصسوم زمق  5ٕاىل  2ٔبهؼص ؿىل سخِي اهلثال اهلواذ من  

 .1966حوان  8، تخازخي 46ٌَجمِوزًة ادلزائًصة، اًـسذ 
4
، كضَة )خ.ن( ضس )وسٍص اًرتتَة اًوظيَة(، اولةل اًلضائَة ٌَمحوكة اًـََا، اًـسذ 1990حوان  16، مؤزد يف 74124، كصاز زمق اًلصفة إلذاًزة، اىلوكة اًـََا 

 .151-149، ض.1992اًصاتؽ، ادلزائص، 



An] هَة و اًس َاس َةجمةل اًححوج اًلاهو    
née] 

 

  ــست

  
- 58 - 

 

  

الرابع العدد 

 جوان 

1025 

ا ظاحدة اذلق يف ثلسٍص ؿسم نفاءت      نٌل ٔبنس اًلايض إلذازي زكاتخَ ؿىل اًسَعة اًخبٔذًخِة، ابؾخحاُز

اهلوػف، ومسى ثبٔزرٍي ؿىل حسن سري اهلصفق اًـام، حماول يف رعل ٕاكامة اًخفصكة تٌَُ وتّي ؾلوتة اًدرسحي 

شا م ا تخازخي اًياجتة ؾن دعبٔ ثبٔذًيب. ُو 1990فِفصي  10ا رُحت ٕاًََ اًلصفة إلذاًزة ابىلوكة اًـََا يف كصاُز
1
 ،

صت، يف حق ) غ.ٔب(، اًيت وػفت  ؾيسما زفضت اًعـن تحعالن ملصز اًدرسحي اًعاذز ؾن وايل ولًة اًحٍو

رسا نٌل ٔكس خارت اًخـَمي اًثاهوي، مؤسسا يف رعل ٔبن ملصز اًدرسحي اختش تياء ؿىل جعز رمين، ًوُس ًسخة 

 ثسؾي اهلسؾَة. ومن مث فٕان كصاز اًوايل خاء كاهوهَا وحصَحا.

خحلق ؾيسما جس خـمي ًخحلِق      نٌل ٔبن هجة إلذازت كس ثَجبٔ ٕاىل اس خـٌلل ظفة اًعاتؽ اًرشؾي لدذعاظِا. ًو

 ادذعاظِا اًخبٔذًيب، ُسفا بٔحٌحَا تـَسا ؾن اطلي مٌحت ًِا من بٔخهل رعل الادذعاض،كري ٔبهَ يف حلِلة

ألمص ما يه ٕال ؾلوتة ملٌـة. ؤبجصسُا حتلِق معَحة رسعَة تـَست ؾن حتلِق اهلعَحة اًـامة،ٔبو راثَة ًِا
2
 .

وثـس ُشٍ اًعوز من ٔبسؤب ظوز إلحنصاف اًخبٔذًيب، هوهنا ثفلس اًيؼام اًخبٔذًيب َُخذَ واًلاًة اًيت من ٔبخَِا 

وضؽ
3
. 

سٍص ؿسم نفاءت اهلوػف ومسى ثبٔزرٍي ؿىل مسى حسن سري ؿىل ٔبهَ وؿىل اًصمغ من متخؽ هجة إلذازت يف ثل    

اًوػَفة إلذاًزة، ٕال ٔبهنا ملِست ابًلسز اًالسم ًضٌلن ُشا اًِسف ذون ٔبن جس خـمي ُشا اًِسف ًخحلِق 

 ٔبُساف كري مرشوؿة.

 ارلامتة :

شا ا     ٔلمص ٌس خددؽ اًـوذت ابذلاةل ًرتثة ؿىل ٕاًلاء اًلصاز اهلخضمن اًـلوتة اهللٌـة، اؾخحاز ادلزاء ٔكن مل ًوكؽ. ُو

ؤكن اًلصاز اهلَلى مل ًعسز كط، ٔبو مل ٍىن هل ٔبي وحوذ كاهوين. ومن مث ًلذيض ألمص ٕاُساز لك ٔب ص ٌَلصاز 

اهلشهوز من وكت ظسوزٍ. فٕاًلاء اًلصاز اًخبٔذًيب اهللٌؽ، ُو ٕاؿسام ًِشا اًلصاز، سواء يف اهلايض، ٔبو اهلس خلدي، 

                                      
1
ص 1990فِفصي  10، مؤزد يف 80781اًلصفة إلذاًزة، اىلوكة اًـََا، كصاز زمق   ت(، اولةل اًلضائَة ٌَمحوكة اًـََا، اًـسذ ، كضَة )غ.ٔب( ضس )وايل ولًة اًحٍو

 .145-142، ض.1993اًثاين، ادلزائص، 
2
ي اًسَعة ٔلقصاط رسعَة".   وكس ؿرب جمَس اصلوةل ادلزائص ؾن ُشٍ اًعوزت تـحازت " حتًو

ًة جٍصىة(، ضس )ميك مربوك(، ) كصاز كري ، كضَة )تضل1999ماي  03، مؤزد يف 121ٔبهؼص يف ُشا اًعسذ: جمَس اصلوةل، اًلصفة اًصاتـة، كصاز زمق اًفِصش 

 .345، ض. 2007مًضوز(. ٔبوزذٍ ذلسّي جن اًض َخ بٓج مَواي، ذزوش يف اهلياسؿاث إلذاًزة، "وسائي اهلرشوؾَة"، اًعحـة اًثاًثة، ذاز ُومة، ادلزائص، 
3
 .123سة ملازهة(، اًعحـة اًثاًثة، خامـة ؿّي مشس، اًلاُصت، ض.ٔبهؼص: سَامين َلس اًعٌلوي، هؼًصة اًخـسف يف اس خـٌلل اًسَعة، إلحنصاف ابًسَعة، )ذزا 
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ىل ُشا اًلصاز اهلَلى، وحىت ًوو اكن يف مصحةل اًخحلِق، ابؾخحاٍز ًـخرب دصكا مؽ حمو الآثز اًيت ثرتثة ؿ

 ٌَضٌلانث وإلحصاءاث اهللصزت يف اولال اًخبٔذًيب.

ٕان ٕاًلاء اًـلوتة اهللٌـة كس ًلذرص ؿىل اًضق اهلـَة فلط ذون كرٍي من تلِة إلحصاءاث  اًيت حىون     

 ذت ثغل إلحصاءاث من مضلة ابًلة.اًسَعة اًخبٔذًخِة كس اختشهتا، هلا يف ٕاؿا

وادلسٍص ابطلهص، ٔبن تعالن ٕاحصاء مـّي ًرتثة ؿَََ تعالن لك إلحصاءاث اًيت ثَََ، واًيت اسدٌسث ؿَََ،     

 ثبٔسُسا ؿىل اًلاؿست اًيت ثليض تبٔن ما ًخىن ؿىل ابظي فِو ابظي. 

، حمتثي يف مسى فـاًَة ألحاكم اًعاذزت وما ًًدلي اًخيخَِ ؿَََ، ُو ٔبن ُياك مسبةٔل يه يف كاًة ألمهَة    

إبًلاء اًـلوتة اهللٌـة يف هعاق اًخبٔذًة، واًيت حصحؽ ٕاىل ؿست ٔبس حاة، لس امي ثسخة حزاًسُا يف اًواكؽ اًـمًل. 

ة وضـَخَ  وؿَََ فٕان من الآثز اهلرتثحة ؿىل ٕاًلاء ثغل اًـلوتة حمتثي يف حق اهلوػف يف ٕاؿاذت ٕاذماخَ، مث جسًو

 اهلِيَة.

 صاحؽ: اهل

 ابٌَلة اًـصتَة:-

 اًىذة واًصسائي واصلوزايث:-بٔ 

 .1976مععفى ؾفِفي، اًـلوتة اًخبٔذًخِة، زساةل ذنخوزاٍ، خامـة ؿّي مشس،  -

 .1993ؾحس اًفذاخ ؾحس اًـَمي ؾحس اًرب،ادلزاء اًخبٔذًيب اهللٌؽ، جمةل اًـَوم إلذاًزة،  -

صلؾوى اًخبٔذًخِة يف اًدرشًؽ ادلزائصي، زساةل ذنخوزاٍ، ا لهلضاءَلس ألدرض جن معصان،اًيؼام اًلاهوين  -

 .2006/2007ابثية، خامـة اذلاح رلرض،

 .2008ذلسّي جن اًض َخ بٓج مَواي، اهليخلى يف كضاء جمَس اصلوةل، ادلزء اًثاين، ذاز ُومة، ادلزائص،  -

اًعحـة اًثاًثة، ذاز ذلسّي جن اًض َخ بٓج مَواي، ذزوش يف اهلياسؿاث إلذاًزة، "وسائي اهلرشوؾَة"،  -

 .2007ُومة، ادلزائص، 

سَامين َلس اًعٌلوي، هؼًصة اًخـسف يف اس خـٌلل اًسَعة، إلحنصاف ابًسَعة، )ذزاسة ملازهة(، اًعحـة  -

 اًثاًثة، خامـة ؿّي مشس، اًلاُصت.
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 اولالث اًلضائَة:

 .1991اولةل اًلضائَة ٌَمحوكة اًـََا، اًـسذ اًثاًر، ادلزائص، 

 .1992اًلضائَة ٌَمحوكة اًـََا، اًـسذ اًصاتؽ، ادلزائص، اولةل

 .1993اولةل اًلضائَة ٌَمحوكة اًـََا، اًـسذ اًثاين، ادلزائص، 

 .1993اولةل اًلضائَة ٌَمحوكة اًـََا، اًـسذ اًثاًر، ادلزائص، 

 .1997اولةل اًلضائَة ٌَمحوكة اًـََا، اًـسذ ألول، ادلزائص، 

 .2003ـسذ اًثاًر، ادلزائص، جمةل جمَس اصلوةل، اً

 .2004جمَس جمَس اصلوةل، اًـسذ ارلامس، ادلزائص، 

 ابٌَلة اًفصوس َة:-ة

- Réne CHAPUS, Droit administratif général, t1, Montchrestien,  15 éd, 2001. 

 - Pierre BANDET, L’action disciplinaire dans les trios fonctions publiques, 3 

édition, Berger-Levrault, Paris, 2001. 

-Jacques BAZIN, La suspension dans le droit de la fonction publique, Editions du 

papyrus, 2000. 

-Frédéric COLIN, L’aptitude dans la fonction publique, L.G.D.J, 2000. 

-Recueil des arrêts du conseil d’Etat Français. 
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َةادلزائًصة ومفاوضاهتا مؽ  إلكذعاذًة اس َةاصلتَوم  اهلؤسساث اهلاًَة اصلًو

 "(.2014-1988اًفرتت: ) إلكذعاذي،جصامج إلظالخ  "ذزاسة هلصحةل ثعحَق

 خامـة سـَست  ،ألس خار/ؾخَق اًض َخ                                      

 ملسمة:

ًيت صِسُا اًـامل اهلـارص يف مجَؽ اولالث اًس َاس َة، اًخعوزاث اًـاهلَة اًرسًـة ا ًلس ٔبفصسث         

والاحامتؾَة، واًثلافِة ٔبو مبا ٌسمى مبععَح اًـوهلة، ومؽ ػِوز تواذز هؼام ذويل خسًس تـس اهنَاز الاحتاذ 

م، والاهخلال من اًثيائَة اًلعحَة ٕاىل ألحاذًة اًلعحَة جزؿامة اًولايث اهلخحست ألمٍصىِة. 1991اًسوفِاِت 

َة. حِر ٔبظحح لسما ح  َة ؿست حىذالث مهنا ٕاكَميَة، ؤبدصى ذًو ِر مترغ ؾن ُشٍ اًخلرياث إلكَميَة، واصلًو

 (، واًحيم اصلويلFMIظيسوق اًيلس اصلويل ) ؿىل ٔبي ذوةل ٔبن ثيسمج مؽ ُشٍ اًخىذالث، واًخحاًفاث مثي:

(BM)اهليؼمة اًـاهلَة ٌَخجازت ، (OMC،) .....الاحتاذ ألوزويب 

واصلول اًـصتَة ؿامة، وادلزائص ذاظة ًُست مبئن ؾن  ُشٍ اًخلرياث ذاظة ؤبن ٔبكَهبا حسًثة         

كذعاذ كذعاذًة فلس اهخلَت من الٕ س خلالل، وكس اىهتجت اًيؼام اًصٔبسٌليل حسًثا. حِر من اًياحِة الٕ لٕ ا

اصلميلصاظي اهلمتثي يف  كذعاذ اذلص، ٔبما من اًياحِة اًس َاس َة فلس اثحـت اٍمنورح اًلصيباهلوخَ ٕاىل الٕ 

اصلميلصاظَة اًس َاس َة واًخـسذًة اذلزتَة، واحرتام حلوق إلوسان، واذلصايث ألساس َة. ًىن جماهبة ألسماث 

س خـاهة هبشٍ اهليؼٌلث وعيسوق اًيلس اصلويل ٔبو اًحيم اصلويل اهليجصت ؾن ُشا اًعصخ ٔبذث ٕاىل اًخسذي بٔو الٕ 

و صلمع إلظالحاث اًَِلكَة اًيت مشَت  ة يف اصلوةل. ٕار اكهت ُياك مفاوضاث ذوزًة، ُو مجَؽ اًلعاؿاث اذلًَو

ما ٔبذشثَ اصلتَوماس َة ادلزائًصة ؿىل ؿاثلِا يف ثعحَق خي ُشٍ إلظالحاث ذاظة يف ٕاظالخ اهليؼومة اًيلسًة 

ا.....   واهلرصفِة وكعاغ اًرتتَة واًخـَمي، واًعحة وكرُي

َة ذاظة ُشا وكس ًـحت اصلتَوماس َة ادلزا         ئًصة ذوزا رمٌل يف دوط خي اهلفوضاث مؽ اهليؼٌلث اصلًو

ظيسوق اًيلس اصلويل سواء يف اًلصوط اهلميوحة ٔبو حىت إلظالحاث اًَِلكَة اهلعصوحة من ظصفَ ُشا من 

هجة، نشعل ٕاؿاذت خسوةل اهلسًوهَة ذاظة مؽ انذي ًيسن، وانذي ابٌزس من هجة ٔبدصى. ومن مث اًلضاء ؿىل 

كدي اتزخي اس خحلاكِا. ًىن زمبا اكن ُياك ٕادفاق ٔبدص حول مجةل اهلفاوضاث وادلولث اهلـلست من اهلسًوهَة 
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هضٌلم اكن مٌش س ية هضٌلم ٕاىل اهليؼمة اًـاهلَة ٌَخجازت واًيت ابءث ابًفضي ابًصمغ من ٔبن ٔبول ظَة ًالٕ خي الٕ بٔ 

م ًوىن وٕاىل 1995ة اثين ٌَميؼمة س ية م وكس اكهت بٓهشاك الثفاكِة اًـامة ٌَخـًصفة ازلصهَة، مث كسم ظ1987َ

 ًومٌا ُشا مل ًلدي ظَة الاهضٌلم ابًصمغ من مجَؽ إلظالحاث وادلِوذ اصلتَوماس َة اهلحشوةل.

 ومٌَ ميىٌيا ظصخ إلصاكًَة اًخاًَة:

  ٕكذعاذًة ؟.مارا هـين ابصلتَوماس َة ال  

   ٕعاذًة ادلزائًصة اًصاُية ؟.كذكذعاذًة يف اًخحولث اًس َاس َة والٕ وما ُو ذوز اصلتَوماس َة ال  

َة: )ملازتة هؼًصة ومهنجَة(.اىلوز ألول:   اصلتَوماس َة، اهلؤسساث اهلاًَة اصلًو

 كذعاذًة: مفِوم اصلتَومـاس َة الٕ  -1

 اًخـًصف ابصلتَوماس َة: - بٔ 

 ُمياهلفا ٍلوؿة يه اصلويل اًلاهون مفِوم مؽ ًامتىش واطلي اذلسًر، اًـام مبـياُا اصلتَوماس َة"          

َة وألؾصاف واهلؤسساث واهلصامس وإلحصاءاث واًلواؿس َة واهليؼٌلث اصلول تّي اًـالكاث ثيؼم اًيت اصلًو  اصلًو

 تّي ٌوَخوزَق اًـامة، واًس َاساث )كذعاذًةوالٕ  ألمٌَة(اًـََا  اهلعاحل ذسمة هبسف اصلتَوماس َّي، واهلمثَّي

َة" واهلـاُساث الثفاكاث وؾلس اًس َاس َة اوضاثاهلف وٕاحصاء واًخحاذل الثعال تواسعة اصلول معاحل اصلًو
1
. 

اهلمثَّي  رمية اصلًوَّي، ويه ألصزاض تّي اًـالكاث ٕاذازت وفن ؿنل يه "اًضايم: حسّي وًـصفِا        

 ٌضلول وألدم رلازحِة اًـالكاث ُو اًوػَفة ُشٍ ومِسان اصلتَوماس َون، ميازسِا اًيت اًوػَفة اصلتَوماس َّي، ٔبو

 متازش ٔبدصى ٔبظصف ُياك فلط، تي اصلول ذمازس هتا ؿىل اصلتَوماس َة وػَفة ثلذرص ل ـوة، وابًعحؽواًض

شٍ اصلتَومايس، اًـمي َة، يه ألظصاف ُو واًرشاكث اًس َاس َة وألحزاة اهليؼٌلث اصلًو
2
" . 

 ؿىل ٔبساش ًلوم ٕامنا ٌضلوةل، واًلٌعًل اصلتَومايس اًًضاظ ٔبن جنس اًخـًصفّي اًساتلّي، ذالل ومن         

من  ؿايل مس خوى وؿىل ومذياسق فـال ثضلك واًلٌعََة اصلتَوماس َة ؿالكاهتا ٕاذازت ؿىل اصلوةل كسزاث مسى

                                      
1
 .16، ض2009ألوىل،  واًخوسًؽ، اًعحـة ًٌَرش اًض اميء  كواهُهنا، ذاز ٔبهواؾِا مؤسساهتا ؾحاٍ، اصلتَوماس َة اتزخيِا ٔبتو َلس سـَس  

 
2
  .32 ، ض1990 ألوىل، تريوث، اًعحـة ٌَمالًّي، اًـنل وكواؿسُا، ذاز وثعوزُا اًضايم، اصلتَوماس َة وضبهٔتا حسّي 
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 وألمٌَة، ٔبو اًس َاس َة اًياحِة من اصلويل، سواء اًعـَس ؿىل وفوائس ٌضلوةل مٌافؽ ًضمن اصلكة والاوسجام مبا

 ابرلازح هلواظيهيا اصلويل، وثوفص وسط اولمتؽ اًالئلة هةونشا اهلاك  والاحامتؾَة، اًياحِة الاكذعاذًة من

 .صؤوهنم ايلخَفة وثرصًف هلعاذلِم اًالسمة إبكَميِا، اسلاًة واهلواظيّي ألخاهة

 كذعاذًة:ثـًصف اصلتَوماس َة الٕ  - ة

َة ثعوز ثضلك هحري من اهلفِوم اًخلََسي اطلًلس ثعوز مفِوم اًـالكاث الٕ             ي اكن مدين كذعاذًة اصلًو

كذعاذًة ٕاىل اهلفِوم اذلسًر اهلحين ؿىل اصلتَوماس َة س خـٌلزي ًخحَق ألقصاط الٕ ؿىل ارلَاز اًـسىصي، والٕ 

َة والٕ  كذعاذًة يه وضاظ مذـسذ ألوخَ، وراث ٕاظاز واسـة، طلا فٕان اصلتَوماس َة الٕ  كذعاذًة.واًخىذالث اصلًو

 :ومن اًعـة حتسًس مفِوم ذكِق هل

 كذعاذًة يف ارلازيج ٌَحضل اهلضَف.هلٌلزساث اًيت هتسف ٕاىل ثـٍزز اهلعاحل الٕ يه ٍلوؿة من ا 

  ٕكذعاذًة ٌضلوةل ًخحلِق اهلعاحل اًلومِة، ومبـىن كذعاذًة تبهٔنا اس خزسام ألذواث الٕ ثـًصف اصلتَوماس َة ال

 .كذعاذًةبٓدص اس خزسام اًثلي اًس َايس ٌضلوةل رلسمة معاذلِا الٕ 

كذعاذًة ذتَوماس َة ثـؼمي اهليافؽ وسايذت ُامش اهلياوزت اًس َاس َة وتياء اًخحاًفاث الٕ ٕان ُشا اهلفِوم ٍمتثي يف 

 كذعاذًة ًخامتىش مؽ اهلخلرياث اًـاهلَة يف اًس يواث ألذريت.مؽ اصلول واًخىذالث الٕ 

  لعس هبا  كذعاذًة يف اًخبٔزري ؿىل اصلول ألدصى وثوحَِ سَووِا اًس َايسس خزسام اصلوةل هللسزاهتا الٕ إ ًو

 جتاٍ اطلي خيسم اهلعَحة اًلومِة ٌضلوةل.يف الٕ 

وتعحَـة اذلال جس خزسم ُشٍ اصلتَوماس َة من كدي اصلول اًليَة يف مواهجة اصلول اًفلريت، اسدٌاذا            

 ."بٔن من ل ميغل كوثَ ل ميغل كصاٍز اًس َايس" ٕاىل كاؿست 

 كذعاذًة: بٔذواث اصلتَوماس َة الٕ  -2

  ٕكذعاذًة:إلؿاانث واهلساؿساث ال 

وكس ٔبهخجخَ وماساًت ثًهتجَ اًولايث ٕاحسى ٔبذواث اصلتَوماس َة الاكذعاذًة،  واهلساؿساث اهلـوهة ٕان          

: الاحتاذ ألوزيب، وثحـِا يف رعل ؿسذ من ذول اًـامل مثييف اًىثري من اصلول ذاظة اًيامِة، ألمٍصىِة اهلخحست 

  .ًلِا، وألزحٌخّي، وحٌوة ٕافص وزوس َا، واًرباًسي
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  ٕسدامثز ألحٌحَة اهلحارشت:ال 

ٕاندساخ ألسواق ألحٌحَة واًس َعصت ؿَهيا ُشا من هجة، ومن  حتاول اصلول اًـؼمى من ذالًِا واًيت        

ة خمخةل مثي: ، إلؿالم والثعال، اهلواظالث،  هجة ٔبدصى اذلعول ؿىل اكَة اهلضاًزؽ يف كعاؿاث حًِو

ا من اًلع  اؿاث اذلساسة يف اصلوةل ومن مث متٍصص تـغ اًس َاساث.  واًحىن اًخحخَة، وكرُي

 كذعاذًة:ٔبوخَ اصلتَوماس َة الٕ  -3

 كذعاذًة وهجان ٌُل :ٌضلتَوماس َة الٕ             

ـين مٌح اهلساؿساث الٕ اًرتقَة:  - بٔ   كذعاذًة ٌضلول اًيت ثامتىش س َاساهتا مؽ معاًة اصلوةل اهلاحنة.ًو

متٍصص تـغ اهلعاحل يف فَسعّي واًرشق  ألمٍصىِة هؼري اهلخحست اًولايث :إلؿاانث اهللسمة من ظصفمثي

 .2003ذسماهتا ًٔلمٍصىِّي يف حصة ٔبفلاوس خان مٌش ؿام  ملاتي ـوانث مخمة ًحاهس خاناهل ألوسط، ٔبو

َة:  - ة ـين مٌؽ اهلساؿساث وفصط اًـلوابث ؿىل اصلول اهلياُضة ٔبو اًيت ل ثامتىش س َاساهتا مؽ اًرُت ًو

 حتاذ ألوزويب اًـلوابث  احنة(. مثي فصط اًولايث اهلخحست والٕ معاًة اصلوةل اهل

 :كذعاذًةوضبٔت وثعوز اصلتَوماس َة الٕ  -4

خَ، مث        ثعوزث مؽ  وضبٔث يف اًحساًة نيوغ من اًصسائي اًيت ًيلَِا اصلتَومايس من اصلوةل اهلضَفة صلًو

َة، وبٔظححت وس َةل ٌَخفاوط تّي اصلول، مث ا ٍمتثَي اصلتَومايس اًخحاذيل، هدِجة ثـمق ثعوز اًـالكاث اصلًو

ا، وهتمت تخـمَق اًـالكاث  اهلعاحل، مث حسزت ثلرياث وظصٔبث حتسايث اتزخيَة حـَت اصلتَوماس َة ثلري مساُز

 .تّي اصلول، وفلًا هلعاذلِا الاكذعاذًة

مٍصيك زوسفَت، كذعاذًة يف اًولايث اهلخحست يف فرتت اًصئُس الٔ وضبٔث اصلتَوماس َة الٕ ُشا وكس          

ٔبي حتلِق اهلعاحل ألمٍصىِة من ذالل اصلولز  واكهت وسازت ارلازحِة  –ومسَت بٓهشاك تستَوماس َة اصلولز 

ي زخال ألؾٌلل ألمٍصىِّي يف ارلازح ًدس َري ٔبؾٌلهلم  يه ألذات اًصئُس َة يف حتلِق ُشٍ اهلعاحل، من ذالل متًو

كذعاذًةالٕ 
1
. 

                                      
ت اًـالكاث جمسي زايض، مساؿس وسٍص ارلازحِة اهلرصًة ٌَـالكاث الاكذعاذًة مذـسذت الٔظصاف واًخـاون اصلويل، ذوز اصلتَوماس َة الاكذعاذًة يف ٕاذاز  1

 .2014اصلًوَة، حًصست ألُصام، ذوزًة مذرععة يف اًضؤون اصلًوَة، اًلاُصت، 
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َة: كذعاذًةذوز اصلتَوماس َة الٕ  -5  يف ٕاذازت اًـالكاث اصلًو

مل ًـس مفِوم اصلتَوماس َة ًلذرص ؿىل ٕاذازت اًـالكاث اًس َاس َة تّي اصلول حفسة، تي اجسؽ ًُضمي          

جمالث ؿسًست. ففي ػي اًخلري يف تُئة اًيؼام اًـاهلي، وثوحِس اًـوهلة ٌَجسس اصلويل، من ذالل اهفذاخ 

َة،ألسواق اًوظيَة ؿىل ألسواق اذلصت  حبَر ابثت كوت اصلول ثلاش تلوت اكذعاذاهتا، ختَت اصلول ؾن  اصلًو

اهلفِوم اًخلََسي يف ٕاذازت اًـالكاث تُهنا، ؤبظحح من اهلس خحَي فعي اًس َاسة ؾن الاكذعاذ، حىت بٔحضى 

 .الاكذعاذ سخدًا زئُس ًَا يف وضوء اًـالكاث اصلتَوماس َة تّي اصلول

ة ٌضلتَو  -6  :كذعاذًةماس َة الٕ ادلواهة اًلاهوهَة واًحًًِو

َة تّي كذعاذي اًـاهلي ؿىل مؤسسة اصلتَوماس َة الٕ ٕان حصنزي اًيؼام الٕ          كذعاذًة يف اًـالكاث اصلًو

خضح رعل يف ضوء اًخيؼاميث الٕ  كذعاذًة اًيت ٔبكميت يف حمَط اصلول اًصٔبسٌلًَة اهلخلسمة واصلول اًيامِة. ًو

  :كذعاذًة ويهاصلتَوماس َة الٕ 

يف ػي اًؼصوف اًساتلة ػِصث اذلاخة ٕاىل ٕاكامة ثيؼمي هلسي ؿاهلي ؿىل ٔبساش  يلس اصلويل:ظيسوق اً  -بٔ 

ثـاون مجَؽ اصلول فامي تُهنا ذون متَزي,وتسٔبث تضلان اذلَفاء اًصئُس َة اًيؼص يف دعط خمخَفة ٕلؿاذت اًيؼام ٕاىل 

َة, وابًفـي ذؿا ذمثَوا اصلول اًصٔبسٌلًَة اًعياؾَة الاًخلاء يف مؤمتص هلسي ذويل, حِر  اًـالكاث اًيلسًة اصلًو

امخضاٍص "Bretton Woodsتضلا يف " 44احمتؽ ٔبؾضاء وفوذ  " ألمٍصىِة New Hampshire" تولًة هَُو

ََة   ووضؽ ذمثَوا اًحضلان اهلضازنة اهلَثاق ٔبو اثفاكِة " جصوحن ووذس" هلياكضة ٔبمه اًلضااي   1944يف حًو

َة واًـمي حنو ٕاؿاذت الاكذعاذايث اًيت ذمصهتا اذلصة اًـاهلَة اًثاهَة وجتية حىصاز  واهلضالك الاكذعاذًة اصلًو

 .1929اكززة اًس َاساث الاكذعاذًة اًفاصةل اًيت ٔبسِمت يف حسوزَ اًىساذ 

فِو اهلؤسسة اًخؤبم ًعيسوق اًيلس اصلويل حِر مت ٕاوضائَ يف هفس اهلؤمتص  اًحيم اصلويل ًإلوضاء واًخـمري: -ة

، واكن اًِسف من ٕاوضائَ ُو ٕاؿاذت ٕاؾٌلز ٔبوزاب واًيت اكهت اهلخرضز الٔنرب من 1944ويف هفس اًس ية ٔبي 

و ًلسم كصوط ومساؿساث والاسدضازاث ٌضلول اًفلريت وألصس فلصا ويه  اذلصتّي اًـاهلَخّي ألوىل واًثاهَة، ُو

و الٓن ٌسمى مبجموؿة اًحي ةل ألخي ٔبي ثفوق مسهتا ؾرش س يواث، ُو م اصلويل )مخس يف اًـاذت كصوط ظًو

َة( ٔبو اًحيم اصلويل. فِو مبثاتة مىذة اصلزاساث ًعيسوق اًيلس اصلويل، ٔبي  هَ ل مييح ٔبي بٔ مؤسساث ذًو

 كصط ٕال مبوافلة اًحيم اصلويل.
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َخّي ٔبساسًا ًخحلِق معاحل اصلول اًصٔبسٌلًَة اهلخلسمة، وحىٌصس          وكس مصمت ُشٍ اهلؤسس خّي اصلًو

هلخلسمة ٕاىل اًِميية اهلعَلة ؿىل اًيؼام الاكذعاذي، واكن ٕاوضاء مٌؼمة اًخجازت اًـاهلَة س َعصهتا، وؿاذث اصلول ا

  .ٔبنرب جتس َس ًِشٍ اذللِلة

 اهليؼمة اًـاهلَة ٌَخجازت: -ح

 ٔبنخوجص 20 يف ؿَهيا اٍهنايئ اًخوكِؽ يف اثفاكِة "جصوحن ووذس"، وكس مت واًيت ظصحت نفىصت ٕلوضاهئا        

 مٌش اهلفـول ساًزة ؤبظححت (GATT)ادلاث  اثفاكِة ػِوز هخاجئَ تّي من اكن واطلي فاانمؤمتص ُايف  1947

َة، اًخجازت ًخحٍصص ؿامة وضؽ كواؿس الثفاكِة ُشٍ كِام من اًلصط اكن وكس م،1948 ًياٍص ٔبول  وٕاساةل اصلًو

 ثعوزا ؾصفت فلس ثفاكِةال ُشٍ هعاق ثوس َؽ ٔبخي  ومن حصنهتا، من حتس اًيت ازلصهَة وكري اًـوائق ازلصهَة

 ثـخرب اًيت ٌَخجازت اًـاهلَة اهليؼمة ٕاوضاء ؾن 1994 يف اهليـلس اهلؤمتص ٔبسف حِر  1994-1947اًفرتت  ذالل

ا وميىن اصلويل، اصلويل واًحيم اًيلس ظيسوق تـس وماًَة اكذعاذًة مؤسسة ٔبكوى  ٔبذواث من ٔبذات اؾخحاُز

 .اًعـَس اًـاهلي ؿىل صاذل اًخحاذل ذائصت ثوس َؽ ٕاىل اًـوهلة هتسف

 اصلتَوماس َة الاكذعاذًة: ٕافصاساث -7

ٕان بمٔه ما ٔبظحح ميزي اصلتَوماس َة اهلـارصت ؤبظححت مـَ جسمى اصلتَوماس َة اًرتاتعَة فلس جنم             

و الاجتاٍ اطلي جضلك تَ ُشٍ اولموؿاث ؿالكاث  َة ُو ن اولموؿاث إلكَميَة واصلًو ؾن اٍمنو اهلس متص يف حىٍو

حسو س   َاس َة واكذعاذًة ٔبوزق مؽ ذول ٔبدصى حصتعِا هبا زواتط ٕاسرتاثَجَة وس َاس َة واكذعاذًة وجتاًزة. ًو

 ُشا الاجتاٍ واحضا يف ثوس َؽ وثـمَق ٍلوؿاث اكهت كامئة مثي:

 EUواًيت ثوسـت ًخعحح الاحتاذ ألوزويب  :EECاًسوق ألوزوتَة اهلضرتنة جنس ؿىل اهلس خوى ألوزيب:  -

ة فلط وٕامنا نشعل يف ظحَـة اًصواتط تُهنا حبَر  27اًَوم ؤبظححت ثضم  ؾضوا ، ومل ثدسؽ يف اًـضًو

 ٕاىل اًوحست اًيلسًة واًس َاس َة والاكذعاذًة.  1992ٔبظححت ثخجَ وفلا هلـاُست ماسرتخيت يف ذٌسمرب ؿام 

 ؿىل اهلس خوى ألمٍصيك: -

 اطلي ًضم اًولايث اهلخحست ونيسا واهلىس َم. NAFTAجتمؽ و  
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، ومٌخسى اًخـاون ASIANجنس زاتعة ذول حٌوة رشيق بٓس َا: الٓس َان  اهلس خوى الٓس َويوؿىل  -

ا من اًخىذالث.، APECالاكذعاذي صلول بٓس َا ابس َفِم   ذول اٍمنص ألس َوي، وكرُي

ٍلوؿة اصلول ارلََجَة اًيت جيمـِا جمَس اًخـاون ارلََجي  ابٕلضافة ٕاىل جتمـاث فصؾَة يف اًيعاق اًـصيب: -

GCCوؿة اصلول اهللازتَة اًيت جيمـِا احتاذ اهللصة اًـصيب، ، وٍل 

، SA-DACوٍلوؿة ادليوة إلفًصلي  ECAWASٍلوؿة ذول قصة ٕافًصلِا  ويف اًيعاق إلفًصلي: -

واولموؿاث اًفصؾَة اًيت ثـمي جبواز اهليؼٌلث إلكَميَة ألوسؽ مثي: مٌؼمة اًوحست ألفًصلِة، وخامـة اصلول 

 اًوحست ألمٍصىِة. اًـصتَة، ومٌؼمة

ا ؿىل إلظالحاث الٕ اىلوز اً   (.2014-1989يف ادلزائص: ) كذعاذًة اهلسؾومةثاين: اًس َاسة اصلتَوماس َة، ؤب ُص

 كذعاذي:ٕاسِام اًلعاغ اصلتَومايس يف حتلِق إلظالخ الٕ  -1

 :مساز اهلفاوضاث تّي ادلزائص وظيسوق اًيلس اصلويل 

% من حعهتا 25فلسمت  1963ذٌسمرب  26ظيسوق اًيلس اصلويل يف كامت ادلزائص ابلهضٌلم ٕاىل         

ا اًعيسوق ٔبما  % فذلسم ابًـمةل اًوظيَة، ويف 75توحست حلوق اًسحة ارلاظة ٔبو تـمةل ذول ؾضو خيخاُز

مََون وحست حلوق اًسحة ارلاظة , ًلوم اًعيسوق مبصاحـة  623.1كسزث حعة ادلزائص ة 1994ٔبوث 

ا اكن يف  9ؿسذُا  اذلعط لك مخس س يواث فاكن %من اذلعط 50، ومسح جزايذت 1990مصاحـاث بٓدُص

ة ذول خسًست  116إلحٌلًَة ٔبي  مََاز وحست حلوق اًسحة ارلاظة وكس خاءث ُشٍ اًزايذت تـس كدول ؾضًو

ت  ٕال ٔبهنا مل ثسذي حزي اًخيفِش ٕال تـس اًخـسًي اًثاًر ىلخوى اثفاكِة "جصوثون ووذس" اهلخـَلة حبلوق اًخعًو

يف اصلول ألؾضاء اًيت مل ثلم ابًزتاماهتا اجتاٍ اًعيسوق. وتـس لك ُشا اس خفاذث ادلزائص من سايذت حعهتا 

وحست  12864000ظوث ٔبما فامي خيط مدَف اذلعط فلس ازثفؽ ٕاىل  9394حِر ٔبظحح ظوهتا ًلسز ة 

ا SDRحلوق اًسحة ارلاظة )  %.51.1( ٔبي سايذت كسُز
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 سوق:اثفاكِاث ادلزائص مؽ اًعي -

ٕلؿاذت اًخواسن ٕاىل مزيان مسفوؿاث ادلزائص معسث ٕاىل ثلََط من وازذاهتا من هجة، و من هجة           

 1988ٔبدصى دلبٔث ٕاىل ظيسوق اًيلس اصلويل، فلس وخسث اًسَعاث اًيت حوكت اًحالذ تـس ٔبحساج ٔبنخوجص 

و هبشا  ،اهلوحوذت يف اًعيسوق مََون ذولز مت ؿالخَ ابٌَجوء ٕاىل رشنة الاحذَاظاث 800جعز مايل كسٍز 

 ثسذي ادلزائص يف مفاوضاث مؽ ُشٍ اًَِئة اهلاًَة اًـاهلَة.

   :1989س ية  ثفاق ادلزائص مؽ اًعيسوقإ  -بٔ/

ة مضلكة الٕ           ٕاىل موازذ اًعيسوق  1988دذالل يف مزيان اهلسفوؿاث دلبٔث ادلزائص س ية من ٔبخي جسًو

من  25مََون ذولز )حلوق اًسحة ارلاظة(، ويه متثي % 155,7ابس خـٌلل رشحية الاحذَاظاث مبحَف 

ة اًوضـَة  حعة اًحضل اًـضو وحسة إلحصاءاث اهلاًَة و الاكذعاذًة اًيت ثلوي ٕاثحاؾِا من ٔبخي ٕاؿاذت جسًو

ي اًخـًويض و اًعازئ يف حوان  و رعل تـس  ،1989اهلاًَة ارلازحِة فَجبٔث ادلزائص ٕاىل جسَِالث اٍمتًو

مََون وحست حلوق حسة ذاظة بٔي  315اًعاذزاث من اىلصوكاث و تَف كمية ُشا اًدسَِي اخنفاط موازذ 

% من هجة ادلزائص50.55ما ًـاذل 
1

مََون ذولز ومتزيث ُشٍ اًلصوط تعول ٔبخي اًدسسًس.  600، و ثـاذل 

 وحصاء ُشا ثحًت ادلزائص جصانمج اكذعاذي متثَت حماوزٍ يف:

 .مصاكدة ظازمة ٌَيلس واًلصط 

 اًوضـَة اهلاًَة اًـامة. حتسّي  

  28/3/1989اًـوذت ٕاىل حلِلة ألسـاز ذاظة ٔبسـاز اًرصف. حفصزث زساةل اًيَة يف.   

 (:1991حوان  stand by 3س خـساذ الئامتين )ثفاق الٕ إ  -ة/

. 1992مازش  31ثًهتيي مسثَ يف  ٔبي اكي من س يةُشا الثفاق ًخـَق تربانمج اكذعاذي كعري اهلسى         

مََون وحست حلوق حسة ذاظة و ًلمص حتسًس ألكساظ تياءا  300حدَ ًَزم اًعيسوق تخحٍصص كصط كميخَ مبو 

ؿىل حتلِق ٔبُساف ثخـَق ابًس َاسة الاكذعاذًة اًلكَة ًخرفِغ كمية اًـمةل و حتٍصص ألسـاز مبا فهيا ٔبسـاز 

                                      
1
 .195، ض 1996صلي، اهلصبٓت اًاكصفة ًعيسوق اًيلس اصلويل، ادلزائص، ذاز ُومة، اًِاذي ذا 
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ي اًخعِري اهلايل ٌَمؤسساث اًرصف و ٔبسـاز اهلواذ اًواسـة الاس هتالك و حتلِق فائغ يف اهلزياهَة ٍمت ًو

ؽ اًعاذزاث من كري اىلصوكاث وحتٍصص اًخجازت و ثثخِت منو اًىذةل اًيلسًة  اًـمومِة و اًخحنك يف اًخضرم و ثيًو

 .1991% يف س ية 2ٕاىل 

 و ميىن ثَرَط مساز الاكرتاط من ظيسوق اًيلس اصلويل يف ادلسول اًخايل:        

 ة تّي ادلزائص وظيسوق اًيلس اصلويل.ٔبمه الثفاكاث اهلربم ادلسول:

 اتزخي اًخيفِش اًــمست اًعحِــة (SDRاهلحَـف ) مَـَون 

155.7 

ٕاثفاق ٕاس خــساذ ٕائامتين 

(STAND-BY 

CREDIT) 

 30/05/1989 سٌـة واحست

300 
ٕاثفاق ٕاس خـساذ ٕائامتين 

(STAND-BY) 
 03/06/1991 سٌـة واحست

270.7 
ٕاثفاق ٕاس خـساذ ٕائامتين 

(STAND-BY2) 
 27/04/1994 سٌـة واحست

1169.28 
ي اهلوسؽ  جسَِي اٍمتًو

(FFE) 
 22/04/1995 زـالج سٌؼواث

 من ٕاؿساذ اًحاحر اهعالكا من اهلـَوماث اًساتلة.اهلعسز: 

  ٕجياتَاث اصلتَوماس َة ادلزائًصة يف ٕاؿاذت خسوةل اهلسًوهَة:ا 

دلزائص كصزث ٕاؿاذت خسوةل ذًوهنا ارلازحِة. و كذعاذًة يه س َاس َة حبخة فٕان اؾخحاز ٔبن اًلصازاث الٕ ابٕ         

اًحضل اطلي ًعَة ٕاؿاذت ادلسوةل صلًوهَ فِو يف حاةل ثوكف ؾن اصلفؽ و نٌل حصث اًـاذت فٕان اصلائيّي خيضـوهَ 

زلةل من اًلواؿس و إلحصاءاث فميص تـست مصاحي من اهلفاوضاث ٌَوظول ٕاىل ٕاؿاذت ادلسوةل صلًوهَ. و ُشا ما 

ص، حِر ابرشث ؿست مصاحي من اهللاوماث مؽ ذرباء اًعيسوق ثـَلت يف اًحساًة حول وضـَة فـَخَ ادلزائ

كذعاذ ادلزائصي مث مصحةل ٔبدصى ازحىزث حول إلظالحاث اًيت جية ثيفِشُا وثخسزح سايزت وفس من الٕ 

خاغ اًخواسانث سرت ًزتام تَ لٕ كذعاذي اًيت ثيوي الٕ س خلصاز الٕ اًعيسوق من ذرباء ٕاىل ادلزائص ؿرب جصانمج الٕ 
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اهلاًَة ذالل س ية من اًخعحَق فِيي كصازاث من اًعيسوق حتسذ ابلثفاق مؽ ألؾضاء رشظ مساؿسثَ اهلاًَة 

 هلم. 

ثوكفت ادلزائص ؾن اصلفؽ مدارشت تـس ٕازساًِا اًصساةل حسن اًيَة ٌَعيسوق اطلي وافق جمَس ٕاذازثَ          

كذعاذي مبثاتة ضٌلن ٔبسايس ٌضلائيّي وكدوهلم س خلصاز الٕ مج الٕ و ثـخرب موافلذَ ؿىل جصا 1994ؿَهيا يف ماي 

اصلدول يف مفاوضاث ٕاؿاذت ادلسوةل و كس ظاحة موافلة جمَس إلذازت ؿىل اًصساةل, مفيح جسَِالث ماًَة 

ا ؾضو حبوايل مََاز ذولز و كدي اهلصوز ؿىل انذي ابٌزس كام اًوفس ادلزائصي اهلفاوط )وسٍص  ٌَجزائص ابؾخحاُز

كذعاذي ٌَـسًس من اصلول اصلائية واهلؤسساث اهلخـسذت اًَة، حمافغ اًحيم اهلصنزي( ثرشخ اًربانمج الٕ اهل

شا ٌَحعول ؿىل اصلمع اًرضوزي ًخيفِش اًربانمج اطلي ًخوكف ٔبساسا ؿىل زلة اصلائيّي فَِ و كس  ألظصاف ُو

 1994حوان  31ا مت فـال يف حامتغ و ُو مثلسمت ادلزائص زمسَا تعَة ٕاىل زئُس انذي ابٌزس ٕاىل الٕ 

حبضوز اًوفس ادلزائصي ًلوذٍ وسٍص اهلاًَة و ذمثَّي ؿىل اًعيسوق واًحيم اًـاهلي وذمثَّي بٓدٍصن ؾن تـغ 

ساؿة من اهلفاوضاث مث اًخوظي ٕاىل اىلرض اًصمسي اطلي حيسذ إلظاز اًـام ٕلؿاذت 36اًَِئاث واًحيوك وتـس 

ةل ألخي ادلسوةل. و ثـخرب اصلًون اًلاتةل لٕ  ؿاذت ادلسوةل صلى انذي ابٌزس يه اصلًون اًـمومِة اهلخوسعة وظًو

تؼ  1993% من ٕاحٌليل اصلًون ادلزائًصة واهللسزت يف ٔبوادص س ية 60ٌس خثين مهنا كعريت ألخي اهللسزت حبوايل 

مََاز ذولز 24.012
1
. 

 ٕاؿاذت ادلسوةل: ظًصلة

، واًيت جس خحق ذالل اًفرتت اًيت 1993ذٌسمرب  30اتزخي مست ٕاؿاذت ادلسوةل ٌضلًون اهلربمة كدي         

واهلسٌلت تفرتت اًخجس َس و اًيت حتسة معوما تياءا مبا ًخوافق مؽ  1995ماي  31ٕاىل  1994حوان  1متخس من 

كذعاذي اهلخفق ؿَََ مؽ اًعيسوق كدي اهلصوز ٕاىل انذي ابٌزس و س خلصاز الٕ اًفرتت اًيت ٌس خلصكِا جصانمج الٕ 

صِص. ٔبما ظًصلة اًدسسًس ابؾخحاز ٔبن ادلزائص تضل مٌخج ٌَحرتول و هل كسزاث هحريت فِو ًعيف من  12ؼ اهللسزت ت

 اصلول راث اصلذي اهلخوسط و من ُيا فٕان ظًصلة اًدسسًس خمخَط و ثخضمن: 

  ٕس ية. 16س خحلاق ٕاىل اًدسسًس ٍىون ؿىل ٔبساش ٕاظاةل فرتت ال 

 س يواث ؿىل الٔنرث. 4 ؼمست اًـضو ثلسز ت 

                                      
1
 .196-195، ض 1996اًِاذي ذاصلي : اهلصبٓت اًاكصفة ًعيسوق اًيلس اصلويل ، اهلعحـة ادلزائًصة ٌَمجالث و ادلصائس ، توسًزـة،  
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  فادلزائص ل جسسذ ٔبي  1998ىهتاء من فرتت ألؾضاء ٔبي اًس ية ارلامة اتخساء من س ية سسًس ًحسبٔ تـس الٕ اًد

 س يواث. 4% من اهلحَف ذالل 10,7س يواث ألوىل و جسسذ فلط  4َشء من اهلحَف اهلـاذ خسًوخَ يف 

 (1994حوان  1اهلفاوضاث ألوىل من ٕاؿاذت ادلسول ٌضلًون اًـمومِة: ) -بٔ/

ذذَت ادلزائص يف مفاوضاث مؽ انذي ابٌزس ٕلؿاذت ادلسوةل  STAND BAY ـس اًخوكِؽ ؿىل اثفاكِة ت      

س يواث فرتت ٕاؾفاء و جضمي اصلًون اًيت وظَت  4س ية مؽ  16مََاز ذولز و مست جسسًسٍ  5,3و مت رعل تؼ 

اًعاذزاث  حِر ٔبظححت وس حة اصلًون ٕاىل 1993مََاز ذولز س ية  8ملاتي  1994مََاز س ية  5ٕاىل 

ىشا مت اًخوكِؽ ؿىل  1993% س ية 86 ِا اكهت مؽ نيسا يف سخمترب  17ُو ا مؽ  1994اثفاكِة زيائَة ٔبًو و بٓدُص

1995ٕاًعاًَا فِفصي 
1
. 

 ؤبمه اًعـوابث اًيت واهجت اهلفاوضاث يه حصذذ اًَاابن واطلي ظاًة تضٌلانث ومـامةل ذاظة.         

 وةل :اهلفاوضاث اًثاهَة من ٕاؿاذت ادلس -ة/

ٕان ٕاؿاذت ادلسوةل ؿرب انذي ابٌزس        
2
ََة  21مت ًوم   ٕامضاء اثين اثفاق مؽ اصلائيّي اًصمسَّي،  1995حًو

و ُو اهلحَف  1993سخمترب  30وكس مست ُشٍ اًـمََة اًلصوط اهلضموهة اًيت حعَت ؿَهيا ادلزائص كدي 

و ثعحح  2005ٕاىل  1995ث حىون ضـَفة من اهلخحلي تـس ٕاؿاذت ادلسوةل ألوىل ابلثفاق ؿىل ٔبن اًدسسًسا

و ما ٌسمى اًدسسًس ايلخَط و ؿىل ُشا فٕان زسانمة اًدسسًس .  ٔبنرث ٔبمهَة تـس رعل ُو

اثفاكِة  14حبَر مت اًخوكِؽ ؿىل  1996مازش  31اثفاكِة كدي  17و جية ؿىل ادلزائص ٔبن ثوكؽ ؿىل         

ا مؽ اًولايث اهلخحست ألمٍصى   مََاز ذولز. 1مبلساز  1996مازش  28ِة ًوم زيائَة اكن بٓدُص

 1999ًلس مسح الثفاق اًثيايئ إبؿاذت خسوةل ٔبنرث من هعف اصلًون اًـمومِة و ًحسبٔ اًدسسًس يف هناًة          

س يواث ألوىل حبَر ثسفؽ ادلزائص  8سسايس و تعفة ثسزحِة ابًًس حة ًؼ  25و اهلسفوؿاث حىون ؿىل مسى 

 ٍن.% من ٔبظي اصل9ذالًِا 

                                      
1
 .1994، 1095هلاًَة الاس حق، حًصست ارلرب، اًـسذ ٌَمًزس من اهلـَوماث اظَؽ ؿىل: ثرصحي امخس جن تُذوز، وسٍص ا1994 . 
2
حوان ؿام  24ذوةل ثـس من ٔبنرب الاكذعاذاث يف اًـامل، واهضمت هلم مؤدصا ) 19ُو ٍلوؿة كري زمسَة مىوهة من مسؤوًّي ماًَّي ذمًوّي من انذي ابٌزس:  

ل اهلسًوهَة تسل من ٕاؿالن ٕافالسِا ٔبو ٌضلو  ٕاؿاذت خسوةل اصلًونماًَة مثي ذوةل،  وىه ٍلوؿة ثلسم ذسماث  20( ٕازسائَي ًخعحح اولموؿة مىوهة من 2014

هبا ٔبو جسجََِا يف اًياذي ؾن  ختفِف ؾةء اصلًون تخرفِغ اًفائست ؿَهيا، وٕاًلاء اصلًون تّي اصلول اهلثلةل ابصلًون وذائًهيا. اصلول اهلسًوهَة كاًحا ما ًمت اًخوظَة

  تـس ٔبن حىون اذلَول اًحسًةل ًدسسًس ذًون ثغل اصلول كس فضَت. ظيسوق اًيلس اصلويلظًصق 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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 إلحصاءاث اهلوضوؿة ٌَجزائص مضن جصانمج اًخـسًي اًَِلكي: -ح

ٕان دلوء ادلزائص ٕاىل اًعيسوق واًصضود ًرشوظَ خاء هدِجة ثفامق اهلسًوهَة ارلازحِة، وما حصثة ؾهنا           

حة اًخضرم، كذعاذًة ٕاضافة ٕاىل اًـجز يف مزيان اهلسفوؿاث وازثفاغ وس  من بآثز ؿىل اًس َاسة اًـامة ًخمنَة الٕ 

سدٌجاذ ابًعيسوق واًصضود ووس حة اًحعاةل، واخنفاط بٔسـاز اىلصوكاث. ُشٍ اهلضالك ٔبذث ابدلزائص ٕاىل الٕ 

سدامثز ارلاض ألحٌيب واىلًل وثـمَق إلظالحاث ًرشوظَ ومن تُهنا زفؽ اصلمع ؿىل اًسَؽ وجضجَؽ الٕ 

افق اًعيسوق ؿىل ُشٍ إلسرتاثَجَة مبيح كصوط اًَِلكَة ًالكذعاذ اًوظين وحتٍصص اًخجازت ارلازحِة وؿَََ و 

صلمع جصانمج اًخـسًي اًَِلكي طلعل ٔبذشث ادلزائص اًلِام تحـغ إلظالحاث ذالل مصحةل ثعحَق جصانمج 

اًخـسًي اًَِلكي مهنا: ٕاظالخ اهليؼومة اهلاًَة، إلظالخ اًيلسي واهلايل، اًخجازت ارلازحِة، كعاغ اًساكن 

ا من اًلعاؿاث.   وكرُي

 هضٌلم ٌَميؼمة اًـاهلَة ٌَخجازت:الٕ اهلساز اًخفاويض ٕادفاكاث اصلتَوماس َة ادلزائًصة يف   -2

ة اهلالحغ من اخي اهلضازنة يف حوةل          ُشا وكس مٌحت ٌضلول اًيامِة اهلعحلة ًلواؿس ادلاث ؾضًو

شا كدي   تسث ادلزائص هُهتا يف ويف ُشا اهلوؿس بٔ  30/04/1987ألوزقواي رشًعة ٔبن ثـَن هُهتا ابلهضٌلم ُو

 (.  1993-1986وزقواي )الاهضٌلم ٕاىل ادلاث اًيشء اطلي مسح ًِا ابهلضازنة يف حوةل الٔ 

هضٌلم ؿىل ظاوةل اهلفاوضاث حِر مت ثيؼمي هسوت يف ادلزائص حول س حي مت ظصخ مَف الٕ  :1993ففي س ية  -

ة اهضٌلم ادلزائص ٕاىل اثفاكِة ادلاث ، وزمغ هضٌلم لثفاكِة ادلاث ،وضؽ ٔبزياءُا سؤال مصنزي ًخـَق إبماكهَالٕ 

س الٕ  سرتاجتي ٌَجزائص،ٕال ٔبن هدِجة ُشٍ اًيسوت وظَت ٕاىل ؿسم ٕاماكهَة هضٌلم هؼصا ٌَموكؽ الٕ وحوذ ٔبزاء ثًؤ

  ذازح كعاغ اىلصوكاث(. 3حمصوكاث ،حوايل  97هضٌلم يف ثغل الٓوهة ابًيؼص ٕاىل َُلك ظاذزاهتا )ادلزائص ًالٕ 

بٔذشث اهلفاوضاث صالك ًامتىش وبٔحاكم اهليؼمة اًـاهلَة ٌَخجازت ا ص الثفاق مؽ ألظصاف  :30/01/1995يف  -

ي مَف الٕ  رتٔبش ُشٍ اهلخـاكست ؿىل ٕاوضاء دلية ثخىفي تخحًو هضٌلم من ادلاث ٕاىل اهليؼمة اًـاهلَة ٌَخجازت، ًو

  اٌَجية سفري ألزحٌخّي صلى اهليؼمة اًـاهلَة ٌَخجازت.

ٕاىل كاًة ارلامس ؾرش مٌَ اهـلس مؤمتص مصاوش اطلي اهخثلت ؾيَ اهليؼمة اًـاهلَة ٌَخجازت  :12/04/1995يف  -

  حِر حتعَت ادلزائص ؿىل هصيس اهلالحغ تـس مضازنهتا يف اًـلس اٍهنايئ . 
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هضٌلم صلزاسة جمَس اذلىومة حِر كصز ُشا اولَس ٕاؿاذت ذزاسة اهلشهصت دضؽ مَف الٕ  :14/11/1995يف  -

 من خسًس.

و ًلس ٔبؾصتت ادلزائص ؾن هُهتا يف الاهضٌلم ٕاىل اهليؼمة اًـاهلَة ٌَخجازت ورعل من ذالل اًلصاز اطلي           

ة ؿىل س َاسة اًخجازت 1996اختشٍ جمَس اذلىومة ذالل صِص فِفصي  ، حِر تـس ٕامتام ظَاكة اهلشهصت اىلخًو

 ٌَمعاذكة ؿَهيا .  1996ًة صِص ماي ارلازحِة يف خمخَف ٔبصاكًِا مت ؾصضِا ؿىل جمَس اذلىومة يف هنا

كامت اًسَعاث ادلزائًصة إبًساغ ُشٍ اهلشهصت تعفة زمسَة ؿىل مس خوى سىصاتًزة اهليؼمة  ادلوةل ألوىل: -

ومت ثوسًـِا ؿىل لك اًحضلان ألؾضاء يف اهليؼمة ًَمت تـسُا ثيعُة اٌَجية  05/06/1996اًـاهلَة ٌَخجازت يف 

فاوضاث من اخي اهضٌلم ادلزائص ٕاىل اهليؼمة من ظصف وسٍص اًخجازت يف ٔبنخوجص اهللكفة تخحضري وكِاذت اهل

ا تلصاز من زئُس اذلىومة واًيت ًرتٔبسِا وسٍص اًخجازت وٍلوؿة اصلوائص اًوساًزة 1996 شٍ اٌَجية مت ٕاوضاُؤ . ُو

 سامِا حزائصاي.ٕاظازا  65وسازت مضلكة من حوايل  23اهلـَية مدارشت تـمََة اهلفاوضاث واًيت تَف ؿسذُا 

تـس ثَلي سىصاتًزة اهليؼمة اهلشهصت اٍهنائَة كامت اهليؼمة اًـاهلَة ٌَخجازت إبؿساذ فًصق معي ًخىون من ؿست  - 

رتٔبسَ سفري ألزحٌخّي ابهليؼمة ُشا اًفًصق ملكف مبَف اهضٌلم ادلزائص ٕاىل اهليؼمة وتـس رشوغ ُشا  ذرباء ًو

 05سؤال من كدي  174َسةل ألوىل من اًدساؤلث تَف ؿسذُا اًفًصق تسزاسة اهلَف ثَلت ادلزائص اًس 

ؾضو وكس ظصحت ألس ئةل من كدي اصلول اًخاًَة 131ٔبظصاف ٔبؾضاء يف اهليؼمة اًيت اكن ؿسذُا بٓهشاك 
1
 : 

  كذعاذي وادلازي وهؼم حٌلًة سؤالا ثياًوت خمخَف بٔوخَ اًًضاظ الٕ  123الاحتاذ ألوزويب ظصحت

ا من ألس ئةل. اهلَىِة اًفىًصة، ثـبٔسُس  اًرشاكث ، اًيؼام ازلصيك ادلحايئ وكرُي

  سؤال حول ألهؼمة اًرضًخِة ووضاظاث اًحيوك وثبٔمِياث وثيلي زؤوش ألموال. 33سوٌرسا ظصحت 

  ٔبس ئةل ذازث يف ٍلَِا حول هؼام ماكحفة إلقصاق وهؼام اًوكاًة وكِوذ اًوكَة ؾيس  09اًَاابن ظصحت

 الاس خرياذ.

                                      

1
 Bouchlaghem Khaled, adhésion de l’Algérie a L’OMC: réalités et perspective, institut supérieur de commerce et 

d’administration des entreprises, 1
er
 cours de politique commerciale, Casablanca du 08 juillet au 27 septembre 2002, p 

.07. 
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  ٔبس ئةل، وثخـَق ُشٍ ألس ئةل ؿىل وخَ ارلعوض تيؼام اًخجازت ارلازحِة وهؼام  08اسرتاًَا ظصحت

ة واًثيائَة.  الاسدامثز واًلاهون ألسايس ٌَمؤسساث اًـمومِة وألسواق والثفاكاث ادلًِو

  َٕازسائَي ظصحت سؤال احس ًخـَق مبلاظـة ادلزائص ًِا، ُي ثَزتم ادلزائص تلصاز اهللاظـة اطلي ٔبكصث

 اًـصتَة ضس ٕازسائَي واًيت يه ؾضو يف اهليؼمة اًـاهلَة ٌَخجازت.ادلامـة 

 سؤال. 174 مت اًصذ ؿىل اصلفـة ألوىل من ألس ئةل واًيت تَف ؿسذُا :05/07/1997يف  -

سؤال من اًولايث اهلخحست ألمٍصىِة  170من اهلفاوضاث حِر ظصخ  ادلوةل اًثاهَةتسٔبث  :1997يف بٔوث  -

 ا يف هفس اًس َاق ألول.وحصنزث ألس ئةل ثلًصح

هضٌلم جبيَف، واكهت من مفاوضاث الٕ  ادلوةل اًثاًثةمت ؾلس احامتغ  :07/05/2002بٔفًصي ٕاىل  25ومن  -

حتاذ ألوزويب، اًولايث مبثاتة اًحساًة اًفـََة ٌَمفاوضاث، واكهت ٍلوؿة اًـمي ثخىون من اصلول اًخاًَة: الٕ 

 وزقواي، وهواب.سرتاًَا، الٔ ،بٔ اهلخحست، سوٌرسا، اسرتاًَا، اًَاابن

مه ما ٔبزري يف ُشٍ ادلوةل بٔ هضٌلم جبيَف نشاعل، و من مفاوضاث الٕ  ادلوةل اًصاتـةمت ؾلس  :15/11/2002يف  -

 من مفاوضاث متحوز حول اهلَىِة اًفىًصة وألذتَة واًزًتَف اطلي ميس ألص َاء ايلرتؿة.

شا توفس مفاوط ًلوذٍ وسٍص ث الٕ من مفاوضا ادلوةل ارلامسةمت ؾلس  :20/05/2003يف  - هضٌلم ٌَميؼمة ُو

َة ادلزائًصة. ُشا وكس تَلت  اًخجازت وكس حصنزث اهلفاوضاث حول مجةل من اًيلاظ بمٔهِا هؼام اًخجازت اصلًو

شا يف ٕاظاز اهلفاوضاث ٕاىل   سؤال. 1200ألس ئةل اًيت ثَلهتا ادلزائص من ظصف اهليؼمة اًـاهلَة ٌَخجازت ُو

ؾضو من  28من اهلفاوضاث حِر اكن اًوفس اهلفاوط ًخىون من  ساذش حوةل تسٔبث :28/11/2003ويف  -

كذعاذًة. ٔبما ٔبمه اًيلاظ اًيت هوكضت فاكهت حول كعاغ اًخجازت ارلازحِة، اكَة إلذازاث واًلعاؿاث الٕ 

وكعاغ اًفالحة، ؤبزري ادلسل حول مٌؽ اًربهلان لس خرياذ اشلوز
1
. 

من اهلفاوضاث، حِر مل جضِس اهلفاوضاث ٔبي ثلسم وهوكش فهيا  وةل اًساتـةادلتسبٔث  :25/06/2004ويف  -

 اًلعاغ اًفاليح.

                                      
1
سز، ٕاجصاُميي ؾحس ػل، ٔباثز اهضٌلم ادلزائص ٕاىل اهليؼمة اًـاهلَة ٌَخجازت تّي اًخ   .63، ض 02فاؤل واًدضاؤم، جمةل اكذعاذايث صٌلل ٕافًصلِا، اًـسذ ؾَاَش كًو
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ورعل ؾن ظًصق وفس جصئاسة وسٍص اًخجازت، من اهلفاوضاث،  ادلوةل اًثامٌةمت ؾلس  :11/01/2005تخازخي  -

ن من ألماهة ا ًوظيَة ًالحتاذ اًـام حِر ًضم ُشا اًوفس ٍلوغ زؤساء ثيؼاميث ٔبزابة اًـمي ٕاضافة ٕاىل ؾضٍو

ٌَـٌلل ادلزائًصّي حىت ٌضازهوا هكالحؼّي يف اهلفاوضاث، وثسوز اهلياكضة ذالل ُشٍ ادلوةل حول اهلواضَؽ 

َة ارلاظة ابلسدامثزاث، فضال  اًخاًَة: س َاسة ارلوظعة اهلخحـة من كدي اًسَعاث اًـمومِة، اهللاًُس اصلًو

هوهَة واذلفاع ؿىل سلف من اًخـًصفة ازلصهَة ًحـغ اهلواذ ؾن ٕاحصاء اسلاًة وختعَط تـغ اهلواذ اًلا

 .اًعياؾَة واًززاؾَة

من اهلفاوضاث، ًىن مل ٍىون ُياك بٔي ثلسم يف اهلفاوضاث  ادلوةل اًخاسـةمت ؾلس  :21/10/2005تخازخي  -

 ٔبو ٔبي ٔبمي ًويح تلدول اهضٌلم ادلزائص ٕاىل اهليؼمة اًـاهلَة ٌَخجازت.

من اهلفاوضاث، وتـس زالج س يواث من ادلوةل اًساتلة كري ٔبن  ادلوةل اًـارشتسبٔث ت :17/01/2008ويف  - 

شا تـس ثلري اًوفس اهلفاوط حِر ثلَعت هلاظ الادذالف  ُشٍ ادلوةل ؾصفت ثلسما مَحوػا يف اهلفاوضاث ُو

زقواي، ذول يه ) ألو  08هلاظ فلط، ومت ٕاجصام ٍلوؿة من الثفاكِاث اًثيائَة مؽ  08هلعة ٕاىل  150من 

 سوٌرسا، فزنوًال، اسرتاًَا، هواب، واًرباًسي(.

من اهلفاوضاث مذـسذت ألظصاف ثضبٔن  ادلوةل اًصمسَة اذلاذًة ؾرشتويف احامتؿاث  :2013بٔما يف ٕاجًصي  -

مرشوغ اثفاق اًزتام ثضبٔن اهلسائي اهلخـَلة ابًيؼام  20ذزاسة حوايل مت  الاهضٌلم ٕاىل مٌؼمة اًخجازت اًـاهلَة،

و كس س حلت حوةل اهلفاوضاث مفاوضاث  .تضلا 13زي ادلزائصي، يف حّي ثخواظي اهلفاوضاث اًثيائَة مؽ اًخجا

زيائَة تّي ادلزائص ولك من اًولايث اهلخحست واًَاابن واسرتاًَا واًسَفاذوز واًرنوجي وهَوسًَيسا وحصهَا وهوزاي 

وًال وهواب وسٌورسا واًرباًسي ؤبوزحواي اثفاكِاث مؽ لك من فزن  6س خوكَت ادلزائص ذلس الٓن إ ادليوتَة، و 

ة اهليؼمة اًـاهلَة  .وألزحٌخّي، ويه اثفاكِاث رضوًزة ٍمتَِس اًعًصق ًيَي ؾضًو

جبيَف ٔبس ئةل ٕاضافِة من  2014ٌَمفاوضاث يف مازش  ادلوةل اًثاين ؾرشُشا وكس اس خَمت ادلزائص مٌش   -

حست ألمٍصىِة وهَوسًيسا و اسرتاًَا. حِر ٔبهَ يف مساز ظصف لك من إلحتاذ ألوزويب و نيسا و اًولايث اهلخ

اهلفاوضاث و اىلاذاثث حيق ًلك تضل ؾضو يف مٌؼمة اًخجازت اًـاهلَة ٌَخجازت ظصخ بٔس ئةل جتَة ؿَهيا ادلزائص 

   ابًخسزجي.
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اثث مـِا ذوةل ثـصف اىلاذ 12ذوةل من ٔبؾضاء اهليؼمة مهنا  19واكهت ادلزائص اًيت ثلوم حاًَا مبحاذاثث مؽ 

سؤالا من  100سؤالا من نيسا ثضاف ٕاىل ٔبنرث من  40كس اس خَمت مؤدصا حوايل   "ثلسما مَحوػا"

  إلحتاذ ألوزويب. 

ول ًوخس  2015ُشا وحنن ؿىل معَؽ ادلوةل اًثاًر ؾرش من اهلفاوضاث واًيت حىون مؽ تساًة خاهفي         

حتاذ ألوزيب واًيت ذذَت حزي اًخيفِش لثفاكِة اهلربمة مؽ الٕ ُياك ٔبي تواذز خسًست ثويح ابلهضٌلم ذاظة وان ا

. وهبشٍ اهلفاوضاث حىون اصلوةل 2017ابًخحٍصص ارلزيئ ٌَخـًصفة ازلصهَة واًخحٍصص اًخام مؽ تساًة  2005س ية 

 ادلزائًصة كس حعمت اًصمق اًلِايس يف ؿسذ ادلولث اًخفاوضَة مؽ اهليؼمة.

 ذامتة:

َة ؿامة، واصلتَوماس َة اثـخرب اصلتَو          اانث، ؤبًووايث ألهؼمة لٕ ماس َة اصلًو كذعاذًة ذاظة من ٔبمه اًُص

َة  شا ٔلن اًخعوزاث اًىدريت اًيت ٌضِسُا اًـامل يف ص ىت اهلَاذٍن، و بٔمام ثـاػم اًلوى اصلًو اًـصتَة. ُو

حىت ؾن ُشٍ اًخىذالث ل  واًخىذالث إلكَميَة، فٕاهَ ًُس ٔلي ذوةل ٔبن ثـُش مبـزل ؾن ابيق ذول اًـامل، ٔبو

َة . واذلَول اصلتَوماس َة وألظص اًخفاوضَة يه اًسخِي اًوحِس ٍمتٍصص اًـالكاث، وثفاذي  س امي اهليؼٌلث اصلًو

 حامتؾَة.كذعاذًة، والٕ ارلالفاث، وتياء اًخوكالث مبا خيسم اهلعاحل اهلضرتنة، و يف مجَؽ اولالث اًس َاس َة، والٕ 

ا يف هلعخّي ٌُل:وذما س حق فبٔهيا           خنَط ولموؿة اًخوظَاث ميىن ٕاجياُس

هـزاًَة. مؽ حمنَة اًلسزاث اًخفاوضَة من اًلسزت هسفاغ، والٕ ٕامتام ومواظةل اهلفاوضاث جصؤى مذواسهة تـَست ؾن الٕ  -

 واًرباؿة صلى اصلتَوماس َّي اًـصة.

َاس ٕاىل اًلوى اًلصتَة، حن رضوزت زمس س َاس َة واحضة ٌَـالكاث اًـصتَة واًيت ٌضوهبا حة اطلاث والٕ  -

 ػي قَاة ٔبي حىذي ؾصيب فـال. يف
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 اهلصاحؽ:

 اًعحـة واًخوسًؽ، ًٌَرش  اًض اميء ذاز كواهُهنا، ٔبهواؾِا مؤسساهتا اتزخيِا اصلتَوماس َة ؾحاٍ، ٔبتو َلس سـَس 

 .2009 ألوىل،

 تريوث، ألوىل، ًعحـةا ٌَمالًّي، اًـنل ذاز وكواؿسُا، وثعوزُا وضبهٔتا اصلتَوماس َة اًضايم، حسّي 

1990. 

 اصلويل، واًخـاون ألظصاف مذـسذت إلكذعاذًة ٌَـالكاث اهلرصًة ارلازحِة وسٍص مساؿس زايض، جمسي 

َة، اًـالكاث ٕاذازت يف الاكذعاذًة اصلتَوماس َة ذوز  اًضؤون يف مذرععة ذوزًة ألُصام، حًصست اصلًو

َة،  .2014 اًلاُصت، اصلًو

 1996 ُومة، ذاز ادلزائص، اصلويل، اًيلس ًعيسوق ًاكصفةا اهلصبٓت ذاصلي، اًِاذي. 

 توسًزـة، ، ادلصائس و ٌَمجالث ادلزائًصة اهلعحـة ، اصلويل اًيلس ًعيسوق اًاكصفة اهلصبٓت:  ذاصلي اًِاذي 

1996. 

 . 1994ارلرب، حًصست الاس حق، اهلاًَة وسٍص تُذوز، جن امخس ثرصحي: ؿىل اظَؽ اهلـَوماث من ٌَمًزس 

 .1994 ،1095 اًـسذ

 واًدضاؤم، اًخفاؤل تّي ٌَخجازت اًـاهلَة اهليؼمة ٕاىل ادلزائص اهضٌلم ٔباثز ػل، ؾحس ٕاجصاُميي كوًسز، ؾَاَش 

 ،ثعسز ؾن لكَة اًـَوم إلكذعاذًة ،خامـة اًضَف ،ادلزائص.02 اًـسذ ٕافًصلِا، صٌلل اكذعاذايث جمةل

 Bouchlaghem Khaled, adhésion de l’Algérie a L’OMC: réalités et 

perspective, institut supérieur de commerce et d’administration des entreprises, 

1er cours de politique commerciale, Casablanca du 08 juillet au 27 septembre 

2002. 
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 ٕاحؼصاءاث إلصؼِاز اًـلــازي يف اًلاهون ادلزائصي

 خار حمارض "بٔ"اصلنخوز ملين جن ؾٌلز/ ٔبس        

 خامـة ثَازث        

 ملسمة:

ٌضرتظ اهلرشغ يف تـغ اًـلوذ اًىذاتة اًخوزَلِة، ومؽ رعل فٕان زهن اًضلكَة ٔبو اًصمسَة ل ًلين ؾن  

اًضِص اًـلازي. فِشا إلحصاء اًخحـي ًُس ؾيرصا من ؾيارص اًـلس ول ٕاحصاء لسما ًعحة اىلصز  ءٕاحصا

 .ومن انحِة هلي اهلَىِة اًـلاًزة بآثٍز من انحِة زساين اًـلسٍصثة ٕاحدازي  هؼاماًخوزَلي، ًوىٌَ 

كمية اذلق  اًضِص، ٕاىل خاهة مدسبٔ اًصمسَة، ًخىٌصس حِر ثلذيض اهلـامالث اًـلاًزة اذلسًثة رضوزت ٕاحصاء

و ما سازث ؿَََ ؿامة اًدرشًـاث اهللازهة  .جتاٍ اًلري. ُو

ذللوق اًـًَِة ألدصى يف اًـلاز ل ثيلي فامي تّي  ٔبن مَىِة ومن اًلاهون اهلسين ؿىل  793وكس هعت اهلاذت  

ٕارا زوؾَت إلحصاءاث اًيت ًيط ؿَهيا اًلاهون، وابٔلدط ثغل اًيت ثسٍص  اهلخـاكسٍن ول يف حق اًلري ٕال

 .اًـلازي معَحة اًضِص

ٔبو اهلضاء حق ؾَين ل  ثرصحي ٔبو ثـسًي نٌل ٔبن اًـلوذ إلذاًزة والثفاكاث اًيت حصيم ٕاىل ٕاوضاء بٔو هلي ٔبو 

 ورشُا يف ٍلوؿة اًحعاكاث اًـلاًزة. ٍىون ًِا ٔب ص حىت تّي ألظصاف ٕال من اتزخي

فاًخرصف اًـلازي كري اهلضِص ٍصثة اًزتاماث رسعَة مذحاذةل تّي ظصفَِ مثي اًزتام اهلضرتي تدسَمي اٍمثن 

 حيخج هبا يف مواهجة اًلري، اطلي هل معَحة يف واًزتام اًحائؽ تدسنل اًـلاز حمي اًحَؽ، ًوىن ُشٍ الاًزتاماث ل

 ٕال من اتزخي صٍِص يف اىلافؼة اًـلاًزة. اًـلاز،

ىديس ٕاحصاء صِص اًخرصفاث اًـلاًزة ٔبمهَة ابًلة يف اًلاهون ادلزائصي ابًيؼص ٕاىل الآثز اًلاهوهَة  واًـمََة ٍو

 .وحتلِق الئامتن اًـلازي ثلة يف اهلـامالثاً  سف ضٌلناهلرتثحة ؾيَ. ول ًزة ٔبن ثيؼمي صِص اذللوق ٕامنا هي

وثمت ُشٍ إلحصاءاث ؿىل مس خوى اىلافؼة اًـلاًزة، ويه معَحة معومِة وػَفهتا ألساس َة حفغ اًـلوذ 

وخمخَف اىلصزاث ارلاضـة ٌَضِص اهلخضمية هلي ٔبو ٕاوضاء ٔبو ثـسًي حق من حلوق اهلَىِة, اذللوق اًـًَِة 

ا وك  ،ألدصى ن.ورعل تـس صُِص  ِسُا يف ٍلوؿة اًحعاكاث اًـلاًزة، وثـصف نشعل ابمس حمافؼة اًُص

وس يدٌاول من ذالل ُشا اًححر تـغ ادلواهة اهلخـَلة إبحصاء الاصِاز مدًَّي ٔبهؼمة اًضِص اًـلازي، ٕاضافة 

اهلرتثحة ٕاىل حتسًس اًس يساث واىلصزاث ارلاضـة ٌَضِص، ونشا ٕاحصاءاث اًضِص، وتَان الآثز اهلرتثحة اًلاهوهَة 

 ؾن معََة اًضِص.
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 اهلححر ألول: مفِوم اًضِص اًـلازي وجحَخَ

وصل، ًىٌَ ل ًًذج بآثٍز اًـًَِة يف مواهجة اًلري ٕال تـس   يا ًلوم ًو كس ٌس خويف اًـلس زنيَ اًضلكي، ُو

صٍِص يف اىلافؼة اًـلاًزة 
(1 )

حىت وٕان اكن كس زثة اًزتاماث رسعَة تّي ظصفَِ 
(2)
. 

 ًُ الحغ ٔبهَ  ست مجَؽ اًـلوذ اًخوزَلِة ذاضـة ًإلصِاز اًـلازي، وٕامنا فلط اًـلوذ اًيت متس اهلَىِة اًـلاًزة ًو

ٔبو اذللوق اًـًَِة اًـلاًزة 
(3)
ي ألمس اطلي   مؽ مصاؿات تـغ الاس خثٌاءاث ارلاظة مثي ؾلوذ إلجياز اًعًو

 .ثفوق مسهتا ٕازىن ؾرش س ية

 اهلعَة ألول:ثـًصف اًضِص اًـلازي وبٔمهَخَ

ٕاحصاءاث اًضِص اًـلازي ؾحازت ؾن ٍلوغ ٕاحصاءاث وكواؿس كاهوهَة وثلٌَة ُسفِا ٕاؿالم اًاكفة جبمَؽ  

اًخرصفاث اًلاهوهَة اهليعحة ؿىل اًـلازاث، سواء اكهت اكصفة، مًض ئة، انكةل، مـسةل ٔبو مهنَة ذلق ؾَين 

صازا ٕاذازاي، وسواء اكن معسز ؾلازي، ٔبظًل ٔبو ثحـي، وتلغ اًيؼص ؾن هوغ اًخرصف ؾلسا اكن ٔبو حىٌل ٔبو ك

اذلق ثرصفا كاهوهَا ٔبو واكـة ماذًة 
(4)
. 

 ثـًصف اًضِص اًـلازي: -بٔول 

ؾصف تـغ اًفلَ اًضِص اًـلازي تبٔهَ: "ٍلوؿة ٕاحصاءاث وكواؿس كاهوهَة وثلٌَة ثخـَق ابًفـاًَة اًاكمةل ذللوق 

اًضرط اًعحَـي ٔبو اهلـيوي حول مَىِخَ اًـلاًزة" 
(5)
. 

ـس الٕ  صِاز اًـلازي ٕاحصاء رضوزاي اس خَزمذَ اذلَات اًـرصًة ًخبٔمّي اهلـامالث اًـلاًزة واًلصوط اهلميوحة ًو

ٌَخـامي يف اًـلازاث، مفن ًٍصس اًخـامي يف ؾلاز ما ًخـّي ؿَََ مـصفة ما ًثلهل من حلوق حىت ٍىون ؿىل ذزاًة 

، وتشعل ل ًلسم ؿىل اًخـامي فَِ ٕالّ تـس اًخبٔنس من حاً   .خَ، اؾامتذا ؿىل كِسٍمن ٔبمٍص

                                      
اهلخضمن ٕاؿساذ مسح الٔزايض اًـام وثبٔسُس اًسجي اًـلازي ،  1975هومفرب  12اهلؤزد يف  75/74وما تـسُا من ألمص زمق  16و 15و 14ًيؼص اهلواذ  -1

 اهلـسل واهلمتم.

 .1206، ض  18/11/1975، مؤزذة يف  92ابدلًصست اًصمسَة اًـسذ  مًضوز

يؼص اهلصسوم زمق   اهلخـَق تخبٔسُس اًسجي اًـلازي ، اهلـسل واهلمتم. 1976مازش  25اهلؤزد يف  76/63ًو

 .498، ض  13/04/1976، مؤزذة يف  30ابدلًصست اًصمسَة اًـسذ  مًضوز

 اهلخضمن اًلاهون اهلسين ، اهلـسل واهلمتم. 1975سخمترب  26اهلؤزد يف  75/58من ألمص زمق  351يف ثـًصف ؾلس اًحَؽ ثيط اهلاذت  -2

 .990، ض  30/09/1975، مؤزذة يف  78مًضوز ابدلًصست اًصمسَة اًـسذ 

 : " اًحَؽ ؾلس ًَزتم مبلذضاٍ اًحائؽ ٔبن ًيلي ٌَمضرتي مَىِة َشء ٔبو حلا ماًَا بٓدص يف ملاتي مثن هلسي".351اهلاذت 

 .28، ض  06، اًـسذ  1999ِاز اًـلازي ، ملال مًضوز مبجةل اهلوزق ، س ية ألس خار اهلوزق توزيك َلس: اًخوزَق وإلص  -3

 .13، ض  5، اًـسذ  1998ًَىل زسيق: اًخرصفاث اًلاهوهَة اًواحدة اًضِص والآثز اهلرتثحة ؾن اًلِس ، ملال مًضوز مبجةل اهلوزق ، س ية   -4

 .143، ض  1983ؤسسة اًوظيَة ٌَفٌون اهلعحـَة ،  ادلزائص ، س ية اصلنخوز َلس حس يّي: اًوخزي يف هؼًصة اذلق توخَ ؿام ، اهل  -5
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فلك وزَلة جضِص ابىلافؼة اًـلاًزة ثددـِا معََة اًخبٔصري واًلِس ؿىل ٍلوؿة تعاكاث اًـلاًزة ًىن ٕارا دط 

إلحصاء اهلخـَق ابًضِص اًـلازي ؾلازا ذمسوحا
 (1)

فٕاهَ يف ُشٍ اذلاةل لتس ٔبن ًوذغ اصلفرت اًـلازي يف هفس اًَوم  

ا، فِيحلي ؿىل اىلافغ اًـلازي يف ُشٍ اذلاةل اًلِام ابًخبٔصري ؿىل اطلي ثوذغ فَِ اًوزَلة اهلخ  عَحة ٔلخي ٕاصِاُز

اصلفرت اًـلازي وضحعَ كدي زذٍ ٌَموذغ 
(2)
. 

ـخرب  ٔبي ٕاحصاء يف اًسجي اًـلازي من ذوهَ،  س يسا كاهوهَا كواي ٌَمَىِة، ول ميىن ٔبن ٌسجي اصلفرت اًـلازيًو

ٔبن ًيلي ؿىل اصلفرت اًـلازي حىت ٍصمس اًوضـَة اًلاهوهَة ٌَـلاز،  ًِة ًًدليولك ثبٔصري يف اًحعاكة اًـلاًزة اًـَ 

اهلمسوحة  ولس امي يف اهلياظق
(3)

 . 

ؤرش ؿَََ هبشا  فـيسما ًخرصف اهلاعل ظاحة اصلفرت اًـلازي ثرصفا انكال ٌَمَىِة اًـلاًزة ًضحط ذفرٍت ًو

مت جسَميَ ٌٌَلعل ادلسًس. وٕارا ٔبؿس اىلافغ ـلازي ذفرتا خسًسا فٕاهَ ًـمي ؿىل ٕاثالف اصلفرت اً اًخرصف، ًو

اًساتق مبوحة حمرض زمسي
(4)
. 

 بمٔهَة اًضِص اًـلازي: -اثهَا

ا يف اىلافؼة اًـلاًزة، ًوىن معََة اًضِص ًُست زنيا يف  رشؾَة اًـلوذ اًخوزَلِة جرسي من ًوم ٕاصِاُز

خـاكسٍن مبجصذ ثوافص ٔبزاكهَ، ومهنا حصس ميَ يف اًخرصف اًلاهوين اطلي ًـخرب حصَحا ومٌخجا لآثٍز اًضرعَة تّي اً 

 ؾلس موزق، ًوو مل ٌضِص ُشا اًـلس لحلا. 

فاًضِص ٕاحصاء لحق ؿىل وحوذ اًخرصف، كعس تَ اهلرشغ ٕادداز اًلري ابًخرصف اطلي مت ٕاجصامَ ًيك ًخـامَوا 

يحرص ٔب ٍص يف هفار بآثز ُشا اًخرصف اًلاهوين يف مواهجة اًلري . فٕاحصاءاث اًضِص ثعَهبا ؿىل ٔبساش وحوذٍ. ًو

 ومن ٔبخي تـر اًثلة والئامتن تّي اًياش.  ،اهلرشغ مصاؿات هلعَحة اًلري

                                      
 .62، اًـسذ اًثاين ، ض 2002ًَىل سزويق: هؼام اًضِص وٕاحصاءاثَ يف اًلاهون ادلزائصي. ملال مًضوز مبجةل جمَس اصلوةل، س ية  -1

اهلخـَق ابًسجي  25/03/1976اهلؤزد يف   76/63من اهلصسوم  34و 33جىِفِاث اًخبٔصري وضحط اًحعاكاث اًـلاًزة فلس حسذهتا اهلاذثّي   فامي ًخـَق -2

 : اًـلازي، حِر اصرتظت ُاثّي اهلاذثّي رضوزت ٔبن جض متي لك معََة ثبٔصري ذاظة ابٕلحصاء اًحَاانث اًخاًَة

.ا ؼ اتزخي اًـلوذ واًواثئق واًلصازاث اًلضائَة اًيت   مت صٍِص

 اتزخي إلصِاز ومصاحـَ. اًعاذزت مهنا اًوزَلة،  ابٕلضافة ٕاىل رعل لتس ٔبن ًؼِص يف لك معََة ثبٔصري اًلضائَة امس اهلوزق ٔبو اًسَعة إلذاًزة ٔبو-

يض. ومؽ رعل ٔبولكت رممة اًضِص ٌَمحافغ اًـلازي اطلي ًـمي ؿىل جتس َس و حصثُة بآثز اذلق اهلضِص، ٔبما معََة اهلسح فِيي مس يست ٕاىل مسًٍصة مسح الٔزا -3

 .، فٕاهنا مل جضمي سوى هعف تضلايث اًرتاة اًوظين 75/74ازي. وتـس ٔبزتـّي س ية من ٕاظساز ألمص فٕان معََاث اهلسح اًـل

، واًيت ٔبوحدت ٔبن حىون معََة اًخبٔصري جىِفِاث واحضة وملصوءت، وحىت حىون لك  76/63من اهلصسوم  45فامي ًخـَق جىِفِاث اًخبٔصري فلس حسذهتا اهلاذت  -4

لتس من هلي لك اًخبٔصرياث اًيت متت ؿىل اًحعاكة اًـلاًزة ورعل  اًـلازي حصَحة ومعاتلة ًـمََاث اًخرصف اًوازذت ؿىل اًـلازاثاهلؤرشت ؿىل اصلفرت  اًحَاانث

 .اصلفرت ادلسًس ؿىل اصلفرت اهللسم ٔبو
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فاًضِص ٕاحصاء ٕاحدازي ًخعَحَ اًلاهون ٕلؿالم اًلري ًَىون جحة ؿَهيم، ذاظة يف هؼام اًضِص اًـَين اهلـمتس يف 

و ملذرص ؿىل اًـلوذ اًصمسَة فلط،  ، ظاهلا وزذ لك ما ثحـا ًلاؿست ادلزائص، ُو ُشا ُو زمسي ًخوحة صٍِص

و ما ًـين ٔبن اًىذاتة ثـَة ذوزا ٔبًضا يف حصثُة بآثز اىلصز اًصمسي  ؿىل ؾلاز ٔبو حق ؾَين ؾلازي. ُو

 اًخرصفاث. 

وادلزاء اهلرتثة ؿىل ؿسم اًلِام إبحصاءاث اًضِص ًُس تعالن اًخرصف ٔبو اؾخحاٍز ثرصفا ظوزاي، تي ُو ؾلس 

، ٕار ل ميىن الاحذجاح هبشا اًخرصف اًلاهوين يف مواهجة اًلري، ول ًؤ ص ؿىل  انفشكريحصَح وحلِلي، ًوىٌَ 

 ظالحِة اًخرصف تّي ٔبظصافَ، وؿىل زساين بآثٍز فامي تُهنم
 (1)

 . 

ونشعل فٕان ؿسم اًضِص ل جيـي من اًـلس ؾلسا ؾصفِا، تي ًحلى ؾلسا زمسَا حصَحا. ولك حزوٍص ٍصذ ؿَََ ًـس 

يف ُشا اًعسذ كضت اىلوكة اًـََا ابًلول حٌاًة ًوُس حٌحة. و
(2)
: 

"ًـس كصازا كضائَا مضواب ابًخياكغ ومٌـسم ألساش اًلاهوين مس خوحدا اًيلغ، كصاز قصفة الهتام اهلـخرب 

 حمصزاث مٌجزت من ظصف موزلة كري مضِصت واثئق ؾصفِة".

ًـلازاث يف ادلزائص، وحيا وثحسو فائست اًضِص يف ؿست هوايح فصذًة وؿامة. فِو من هجة ًيؼم سوق ا

ـعي ضٌلانث ٌَوفاء، نٌل ٌسامه يف ثلسمي مسادِي  اًخـامالث اًـلاًزة، ومييؽ اهلضازتة فهيا، وحيمي اًلري، ًو

 ٕاضافِة رلًزية اصلوةل.

ٌوَضِص بآثز كاهوهَة حمتثي ٔبساسا يف هلي اهلَىِة، ظحلا ٌَدرشًؽ ادلزائصي، حِر ٔبن اهخلال اهلَىِة يف   

ل ًمت ٕال  (وحق الازثفاق وحق الاهخفاغ و حق الاس خـٌلل واًسىين) ٔبو اذللوق اًـًَِة ألدصىاًـلازاث 

 ابختار ٕاحصاءاث اًضِص، سواء ابًًس حة ٌَلري ٔبو حىت تّي اهلخـاكسٍن. 

من اًلاهون  793وتشعل حىون معََة اًضِص يف ادلزائص اًوحِست اًيت إبماكهنا هلي اهلَىِة ظحلا ٔلحاكم اهلاذت 

سين اهل
(3)

. فاهلَىِة اًـلاًزة ل ثًذلي ٕال ابحرتام إلحصاءاث اهللصزت كاهوان، ويه ٕافصاػ اًخرصف يف اًضلك 

اًصمسي واًلِام ثضٍِص
 (4)
. 

                                      
-1Allex Weill. Et François Terre. Droit civil. Les obligations . Dalloz . 4.ieme ed . 1986 . p 126.  

 .365، اًـسذ اًثاين ، ض  2008. مًضوز مبجةل اىلوكة اًـََا ، س ية 530111، مَف زمق  22/08/2008كصاز اًلصفة ادليائَة ابىلوكة اًـََا  تخازخي  -2

خـاكسٍن ٔبو يف حق اًلري ٕال ٕارا من اًلاهون اهلسين ما ًًل: "ل ثيلي اهلَىِة واذللوق اًـًَِة ألدصى يف اًـلاز ، سواء اكن رعل تّي اهل  793وزذ يف اهلاذت  -3

 زوؾَت إلحصاءاث اًيت ًيط ؿَهيا اًلاهون وابٔلدط اًلواهّي اًيت ثسٍص معَحة صِص اًـلاز". 

ام فٕان اًيؼام اًـكس كصز اًلضاء ادلزائصي ُشا اهلحسٔب ابًلول ٔبن ؿسم ٕامتام ٕاحصاء اًضِص ًفلس اًس يس جحَخَ اهلعَلة ، ومبا ٔبن ٕاحصاء اًضِص ُو مسبةٔل من  -4

 ٌَمحوكة ٔبن ثثري ٕاقفال ُشا إلحصاء من ثَلاء هفسِا.  

 .25/07/1993كصاز اًلصفة إلذاًزة ابىلوكة اًـََا تخازخي 
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شا حىت ًوو مت   حِر ٔبن اًضلك اًصمسي، وٕان اكن جيسس اًخرصف اًلاهوين، ٕال ٔبهَ ل ٍىفي ًيلي اهلَىِة، ُو

 ثثخِت اًحَؽ مبوحة حنك هنايئ.

يف ُشا اًعسذ كضت اىلوكة اًـََا: "من اهللصز كاهوان ٔبهَ ل ثًذلي اهلَىِة واذللوق اًـًَِة ألدصى يف اًـلاز، و 

سواء تّي اهلخـاكسٍن بٔم يف حق اًلري، ٕال ٕارا زوؾَت إلحصاءاث اًلاهوهَة، ولس امي ثغل اًيت ثسٍص اًضِص 

 اًـلازي.

لسم ٌَمياكضة ًُس ؾلسا زمسَا، فٕاهَ ابًخايل ل ًـس اًرشٍىّي وهلا زخت، يف كضَة اذلال، ٔبن ؾلس اهلَىِة اهل

ماًىّي ؿىل اًض َوغ من اًياحِة اًلاهوهَة. نٌل خاء يف اًلصاز اطلي ٔبمص تخلس مي اهلَىِة تُهنٌل" 
(1)
.  

ويف كصاز بٓدص رصحت اىلوكة اًـََا ٔبن معََة اًضِص اًـلازي يه وحسُا اًيت جس خعَؽ هلي اهلَىِة ظحلا    

من اًلاهون اهلسين  793ضَاث اهلاذت هللذ 
(2)
. 

نٌل ثحًت اىلوكة اًـََا هفس اذلنك يف كصاز صخَِ ملذضاٍ ٔبن اهخلال اهلَىِة ل ًمت ٕال مبوحة ؾلس زمسي    

مضِص
(3)
. 

وؿَََ يف حاةل حزامح اهلضرٍتن فٕان اهلَىِة ثًذلي ٕاىل اهلضرتي اطلي اختش ٕاحصاءاث إلصِاز كدي الٓدص ًوو     

 اث حمسوذت. ًوو ٔبن مثي ُشٍ اذلالث انذزت وسخهبا ٍىون انحٌل ؾن دعبٔ اىلافغ اًـلازي.ثساؿ

الحغ ٔبن اهلرشغ ادلزائصي كس ٔبذش   75/74من ألمص زمق  15اهعالكا من اهلاذت  مبحسبٔ أل ص اهلًضئ ٌَضِصًو

لوق اهلريازَةكري ٔبهَ ٔبوزذ اس خثٌاء ؿىل ُشا اهلحسٔب ًخـَق ابهخلال اذل اهلخـَق ابًسجي اًـلازي،
 (4)

، ٕار مل ًوحة 

ا حىت ثًذلي ٌَوززة.  اهلرشغ صُِص

حىت ٍىون اٍمتغل انفشا  واذللِلة ٔبن اهخلال اًرتنة اًـلاًزة فـََا ًفائست اًوززة ل ًـفهيم لحلا من ثلي اهلَىِة،

اًضِص يف ُشٍ كري ٔبن ٕاحصاء  يف مواهجة اًلري، حِر ٌرسي أل ص اًلاهوين مٌش اتزخي اًلِام إبحصاء اًضِص،

اذلاةل ٍىون هل ٔب ص اكصف، حىت وٕان اهخلَت اهلَىِة تعفة واكـَة ٕاىل اًوززة مٌش اتزخي اًوفات. وكدي رعل ثحلى 

                                                                                                                        
 ًإلظالغ ؿىل حمخوى  اًلصاز واًخـََق ؿَََ: 

الاحامتؾَة وإلوساهَة ، لكَة اذللوق ، خامـة ًيؼص اصلنخوز فِاليل ؿًل: اًضِص اًـلازي يف ضوء اًلضاء ادلزائصي ، حبر مًضوز مبجةل اًـَوم إلكذعاذًة و

 . 126و  125، ض  2، اًـسذ  2000ادلزائص ، س ية 

 .158، اًـسذ اًثاين ، ض  1994. مًضوز ابولةل اًلضائَة ، س ية 113840، مَف زمق  07/02/1994كصاز اًلصفة اهلسهَة ابىلوكة اًـََا  تخازخي  -1

 .86، اًـسذ ألول ، ض  1992ولةل اًلضائَة  ، س ية اب . مًضوز68 476، مَف زمق  21/10/1990كصاز اىلوكة اًـََا تخازخي  -2

 .48، اًـسذ ألول ، ض  1989ولةل اًلضائَة ، س ية اب . مًضوز31416، مَف زمق  04/01/1984كصاز اىلوكة اًـََا تخازخي  -3

اًوفات ثيلي اذللوق ٌَوززة واهلو  هلم ذون اذلاخة ٕاىل ٕاحصاء صلكي ، تي اصرتظ اهلرشؼغ  ٔبن هلي اهلَىِة ؾن ظًصق 75/74من ألمص زمق  15ثليض اهلاذت  -4

وؿؼة اًحعاكؼاث ؿىل لك وازج ٔبو موىص هل كِس حلَ لكٌل ٔبزاذ اًخرصف فَِ، ورعل ابس خعساز صِاذت زمسَة موزلة ثثخت اهخلؼال ُؼشا اذلؼق ٕاًَؼَ مث كِؼسُا يف ٍل

 اًـلاًزة حىت ٍىون انفشا.  
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اهلَىِة اًـلاًزة زمسَا تسون وازج )ٔبي مسجةل ابمس اًِاعل(، ورعل ذلّي اس خعسزا اًضِاذت اًخوزَلِة )صِاذت 

لي اهلَىِة اًـلاًزة من اهلخويف ًعاحل وززخَ اًرشؾَّي حسة ٔبهعحهتم ٕاصِاز إلزج( ، واًيت مبوحهبا ًمت ٕازحاث ه

اىلسذت يف اًفًصضة اًرشؾَة 
(1)
. 

وؿَََ خنَط ذما س حق رهٍص ٔبهَ إبحصاء إلصِاز اًـلازي ثًذلي اهلَىِة يف اًـلازاث واذللوق اًـًَِة اًـلاًزة، 

 ٔبظََة اكهت ٔبو ثحـَة، اهعالكا من مدسٔب أل ص اهلًضئ ٌَلِس.

تَس ٔبن ُشا ل ًـين ارلَط تّي اًلِس ٔك ص مًضئ وتّي معسز اذلق اطلي ًـّس اًسخة اًلاهوين اطلي ًًضبٔ تَ 

اذلق، وفلا ًلواؿس هسة اذللوق، ذالفا ٌَحق اًـلازي اطلي ل ٍىفي وحوذ ُشا اًسخة يك ًًضبٔ اذلق 

يا ًعاحدَ، تي لتس من صِص ُشا اذلق يف اًسجي اًـلازي حىت ثـخرب ٔبهَ هس حَ  ٔبو ٔبهَ متَىَ تعفة زمسَة، ُو

 هلول ٔبن اًضِص ُو اطلي ٔبوضبٔ اذلق ًوُس اًخرصف يف حس راثَ.

 جحَة اًـلس اًخوزَلي اهلضِص )اًخرصف اهلضِص(:  -اثًثا

ٕاحصاءاث اًضِص فضال ؾن ٔبهنا انكةل ٌَمَىِة اًـلاًزة، فٕاهنا حىسة اًـلس اهلضِص )اىلصز( كوت زحوثَة معَلة 

اكفة، فِيي تشعل ثعِص س يس اهلَىِة من لك اًـَوة، فال ميىن اًعـن يف اًخرصف اطلي جرسي يف مواهجة اً

.  مت صٍِص

فاذللوق اًـًَِة يف ػي هؼام اًضِص اًـَين ثًذلي معِصت ابًلِس )اًضِص( من لك حلوق ٔبدصى ؿاًلة هبا، 

ا. ًِشا فاًضِص اًـَين  حىون صلًَ جحَة وتلغ اًيؼص ؾن حصة ٔبو ؿسم حصة اًخرصفاث اًيت بٔذث ٕاىل صُِص

 معَلة، كصزث هل ذون اًيؼص ٕاىل حسن اًيَة ٔبو سوء اًيَة.

واًلاؿست اًـامة اهلعحلة يف هؼام اًضِص اًـَين، يه ٔبن اًلِس ُو معسز اذلق اًـَين ًوُس اًخرصف راثَ، فدامتم 

 اًلِس ًًضبٔ اذلق ٔبو ًخلري ٔبو ٍزول، ورعل سواء تّي اهلخـاكسٍن ٔبو ابًًس حة ٌَلري.

عل فٕان اذلق اًـَين اطلي وضبٔ ٕا ص ٕاحصاء اًضِص ل ًخبٔ ص ابًـَوة اًيت اكهت كس صاتت اًخرصف من وثحـا طل 

 تعالن ٔبو ؿسم هفار، ٕار ًعحح اًضِص معِصا ٌَخرصف ذما ٍىون كس ؿَق تَ من ؾَوة ساتلة.

َ بٔي ؾَة ًؤذي فٕاحصاء إلصِاز ًـس ؾيواان ٌَحلِلة اًيت ل ميىن ٕازحاث ؾىسِا، ٕال ٕارا صاة كصاز اًلِس هفس

ٕاىل تعالهَ ًـَة من ؾَوة إلزاذت ٔبو رلَي يف ٔبََُة ٔبحس اهلخـاذٍن وكت اًخـاكس. نٌل ميىن ٔلحس ظصيف اًـلس 

 فسزَ يف حال ؿسم ثيفِش اًعصف اًثاين لًزتاماثَ اًخـاكسًة.

                                      
 .  75/74اهلعحق ًٔلمص زمق  76/63من اهلصسوم زمق  91و  62و  39اهلواذ  ًيؼص -1
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الحغ ٔبن صِص اًـلس ل حيعيَ ضس خماظص اًحعالن ٔبو اًفسخ، حِر ًحلى اًخرصف اهلضِص كاتال ٌَحعالن  ًو

نٌل ًلدي اًفسخ، نٌل ثلدي اًلسمة اًوذًة هلضِا، حىت ًوو اكن حمصز اًـلس مضِصا تعًصلة حصَحة. نٌل ٔبن اًـلوذ 

 واًلصازاث إلذاًزة اًياكةل ٌَمَىِة اًـلاًزة يه ألدصى كاتةل ًإلًلاء، مثٌَل ُو اذلال ٕارا وزذث ؿىل مغل اًلري. 

ًإلًلاء ٔبو إلتعال ٔبو اًفسخ، ومؽ رعل فٕاهَ ميىن اًخشزغ والاحذجاح  وألظي ٔبن اًـلوذ اهلسهَة حىون كاتةل

ا  .اهلسهَة واًخجاًزة حمافؼة ؿىل اس خلصاز اهلـامالث ،يف ػي هؼام اًضِص اًـَين ،ثضُِص

وتياء ؿَََ ل ميىن ٌَمخرصف يف حق ؾَين مت ٕاصِاٍز ٔبن ًعَة ٕاتعال ٔبو فسخ اًخرصف لسرتذاذ اذلق  

ٔبن اًخرصف ُو اطلي اكن مـَحا ًوُس ٕاحصاء اًضِص، نٌل ٔبن ٕاحصاء اًضِص ُو اطلي هلـي اًـَين اهلضِص، رعل 

 اذلق اًـَين ًوُس اًخرصف، فِشا ألذري ما ُو ٕال وس َةل مؤذًة ٕاىل اًضِص. 

وثحـا طلعل فرتثُة بآثز اًحعالن ٔبو اًفسخ زذا اذلال ٕاىل ما اكن ؿَََ َشء كري ذمىن يف ػي هؼام اًضِص 

َق ٌَلواؿس اًـامة يف اًحعالن واًفسخ. ول ًحلى ٔبمام زافؽ اصلؾوى سوى اهلعاًحة حبلَ يف اًخـًوغ اًـَين تخعح 

لس خحاةل اسرتذاذ حلَ ؾَيا 
(1)

. نٌل ميىن هل زفَ صىوى ؿىل ٔبساش اًيعة والاحذَال ٕارا اكن هفس اًـلاز 

 كس تَؽ لٔنرث من رسط يف هفس اًوكت. 

الحغ ٔبن اًـلس اًصمسي اهلضِص خيض ؽ ٕلحصاءاث اهلياسؿة اًلضائَة ثرشوظ ظازمة، ومهنا رشظ صِص اصلؾوى ًو

و رشظ ذاض من رشوظ كدول اصلؾوى  اًلضائَة، حتت ظائةل ؿسم كدول اصلؾوى. ُو
(2)
. 

 اهلعَة اًثاين: بٔهواغ اًضِص اًـلازي

وة هل و     اهلوىص هل، ورممة معََة اًضِص يه معََة رضوًزة سلاًة اهلاعل ادلسًس ٌَـلاز مثي اهلضرتي واهلُو

ٌَلري ٔبًضا، ٕار ل ٍصيم اًضِص ٕاىل ختٍزن اهلـَوماث فلط تي ًًذج بآثزا كاهوهَة ٔبنرث ًخوكف جحمِا حسة هؼام 

 اًضِص اًـلازي اهلـمول تَ.

 وثـصف اًلواهّي اًـلاًزة اهللازهة هؼامّي رممّي ٌَضِص اًـلازي ٌُل: هؼام اًضِص اًـَين، وهؼام اًضِص اًضرا.
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 هؼام اًسجي اًـَين ٔبو اًـلازي: -ٔبول

ل ًلوم اًضِص اًـَين ؿىل بٔساش ٔبسٌلء ألصزاض اًعاذزت مهنم اًخرصفاث تي ؿىل ٔبساش اًـلازاث راهتا ٔبي 

اًـلاز حمي اًخرصف، ومبلذضاٍ ميسم جسي ذاض صلى معَحة اًضِص ختعط فَِ ظفحة ٔبو ٔبنرث ذاظة جلك 

ؽ حتسًس موكـَ، مساحذَ، زمقَ وحسوذٍ، ٕار ٔبهَ ومبجصذ الاظالغ ؾلاز ًثخت فهيا لك اًخرصفاث اًيت حصذ ؿَََ م

ؿىل ُشٍ اًعفحة ميىن مـصفة اتزخي مَىِة ُشا اًـلاز واهلالك اطلٍن ثـاكدوا ؿَََ مٌش ٕاوضاء اًسجي 

واًخرصفاث اًيت ظسزث من لك مهنم ومن اهلاعل ألذري، وما ٕارا اكهت مَىِخَ اتمة وذاًَة من اذللوق اًـًَِة. 

سمى ُشا اًسجي يف اًدرشًؽ ادلزائصي "ٍلوؿة اًحعاكاث اًـلاًزة"فاًضِ  .ص ُيا مبثاتة تعاكة ثـًصف اًـلاز. ٌو

ًولس ػِص ُشا اًيؼام يف بٔسرتاًَا، وؾصف ابمس مدخىصت )سريوابز ثوزاوس(. واًـلوذ اًواحدة اًضِص يف ُشا 

لسمة ٌَضِص من ظصف اهلوػف اهللكف اًيؼام ختضؽ ٕاىل ٕاحصاءاث ذكِلة وحمسذت ٕاىل خاهة ثفحط اًواثئق اهل

ِا ٔبو زفضِا.  تَ، ٕار دوًت هل ظالحِاث حفط حصة اًخرصفاث اًيت ثلسم ٌَضِص وكدًو

ا فٕان اًضِص راثَ ًـخرب س يس اذلق اهلضِص، فال ًخبٔ ص ُشا اذلق تـس رعل ابًعـن يف حصة   فٕارا كدَِا ومت صُِص

.  اًـلس اطلي مت صٍِص

ى حٌلًخَ ٌَمخـاكسٍن يف اًخرصفاث اهليعحة ؿىل اًـلازاث، ٔلن لك حق ملِس ؤبمه مزياث ُشا اًيؼام ٔبهَ ثحل

 ٍمتخؽ حبعاهة اتمة ولك ثرصف كدي كِسٍ خيضؽ ًصكاتة اهللكف ابًضِص.

فاًضِص اًـلازي اًـَين ًضمن ثبٔمِيا كاهوهَا ٌَـمََاث اًـلاًزة، ًىٌَ ًفصط كدي ٕاصِاز اًـلوذ مصاكدة حِست    

ـَلة ابًـلاز واًخبٔنس من زمسَة اًواثئق اًيت ثثخت رعلٌَمحصزاث واذللوق اهلخ
 (1)
. 

 هؼام اًضِص اًضرا:  -اثهَا

اًضِص اًضرا هؼام ًخزش من ٔبسٌلء اهلخرصفّي حموزا ؤبساسا حصحىز ؿَََ معََاث اًلِس يف اًسجالث. ففي 

مصثحة ثحـا ٔلسٌلء ُشا اًيؼام ًمت صِص اًخرصفاث اًـلاًزة ظحلا ٔلسٌلء اهلاًىّي يف جسالث رسعَة، ٔبي 

 ألصزاض ل ثحـا هلواكؽ اًـلازاث.

واًخرصفاث اًيت جضِص يف ُشا اًيؼام ل ًخحصى ؿاذت ؾن حصهتا، تي جضِص نٌل يه، فٕان اكهت حصَحة ػَّت 

نشعل، وٕان اكهت مـَحة ًسخة من ٔبس حاة اًحعالن ٔبو اكهت مزوزت تلِت نشعل. فاًضِص يف ُشا اًيؼام 

 س سخدا لهخلال اهلَىِة ٔبو اذللوق اًـًَِة اًـلاًزة.ظًصلة ٌَـالهَة فلط ًوُ

 ونثريا ما سامه ٕاؾامتذ ُشا اًيؼام يف وحوذ حالث تَؽ مغل ٌَلري.
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طلعل ًخضح ٔبن تَاانث اًضِص اًضرا ل ثوفص اسلاًـة اًاكفِة ٌَخرصف، ٔلهنا ثخـَق ثضِص اًخرصفاث نٌل يه 

لوذ اًحاظةل ول ٍوكي اًـلوذ اًياكعة، ٕار ٔبن اهلوػف اهللكف مبا كس ًَحلِا من ؾَوة، فِو ٕاحصاء ل ًعحح اًـ

 ،ابًضِص يف ُشا اًيؼام ًَـة ذوزا سَحَا، ًوُس هل ظالحِاث ثفحط اًـَوة اًـاًلة ابٕلحصاء ٔبو اًخرصف

 .  كري ٔبهَ ميىن ًلك ري معَحة الاؿرتاط ؿىل اًخرصف وظَة ٕاتعاهل زمغ صٍِص

اًضرط اطلي ثياسل هل ثرصفَ مـَحا، بٔو ابغ هل مغل اًلري، فال وؿَََ ًحلى مىدسة اذلق رمسذا ٕارا اكن 

حيول اًضِص ذون زفؽ ذؾوى الاسرتذاذ ذمن اندسة اًخلاذم مثال، رعل ٔبن صِص اًخرصف اًياكي ٌَمَىِة ل 

 ًضَف صُئا ٌَحق راثَ، فِيخلي ُشا ألذري ابًـَوة اًـاًلة تَ، ًوُس ٌَضِص ٔب ص معِص ول كوت زحوثَة.

 ثاًر: اهلعَة اً 

 دعائط اًضِص اًـلازي ومتَزٍي ؾن تـغ إلحصاءاث

اًخوزَق ؾيرص واحة ًالهـلاذ يف "اًـلوذ اًـلاًزة"، وتسوهَ ٍىون اًـلس ابظال. فاًخرصفاث اًيت ٍىون      

حمَِا ؾلاز ٔبو حق ؾَين ؾلازي ل ثعح ذون ٕافصاقِا يف كاًة زمسي. واهلوزق ًلوم ؿاذت ترتس مي مثي ُشٍ 

ظة، ويه ؾلوذ مسٌلت حتخوي ؿىل ثـِساث مَزمة ًعصفهيا. ول صم ٔبن ثوزَق اًـلس ٌسِي رممة اًـلوذ ارلا

شا ما ًـرب ؾيَ  ابٔل ص ثيفِشُا، فعاهلا اكن صلك اىلصز حصَحا ٔبهخج اًزتاماث رسعَة تّي اهلخـاكسٍن. ُو

 ٌَـلس. اًضرا

و هلي اهلَىِة، فٕاهَ ًرتاىخ حىت ٕاىل اتزخي اً ٔب ٍص اًـَينٔبما  يا ميىن الاحذجاح تَ ؿىل ، ُو لِام تـمََة اًضِص. ُو

شا ألذري ل ٌس خلين ؾن ألول، ٔلن ًلك مهنٌل وػَفة  اًلري، وابًخايل فٕان اًخوزَق ل ٌس خلين ؾن اًضِص. ُو

 حاكمََة ًلٓدص هيسف من ذالًِا ٕامتام معََة تَؽ اًـلاز تعفة كاهوهَة وانفشت يف مواهجة ازلَؽ.

 ـلازي:دعائط اًضِص اً  -ٔبول

ًٔلظصاف ٌوَموزلّي ؿىل حس سواء، ًوىذاة ضحط اىلامك ٌوَسَعاث  رو ظاتؽ ٕاًزايمما ميزي اًضِص اًـلازي ٔبهَ 

 إلذاًزة، ذاظة مهنا مسًٍصة بٔمالك اصلوةل. 

خوىل اىلافغ اًـلازي رممة إلصِاز اًـلازي يلخَف اًـلوذ وألحاكم واًلصازاث اًلضائَة واًـصائغ اًلضائَة  ًو

 احدة اًضِص. اًو 

، ٔلن اىلافؼة اًـلاًزة يه معَحة ٕاذاًزة اتتـة هلسًٍصة اذلفغ اًـلازي رو ظاتؽ ٕاذازينٌل ٔبن ٕاحصاء اًضِص  

 ابًولًة
(1)

ذاضـة ًوظاًة وسازت اهلاًَة َُئة ، ويه ألدصى 
(1)
. 

                                      
 اهلخضمن ثيؼمي اهلعاحل ارلازحِة ٔلمالك اصلوةل واذلفغ اًـلازي. 1991مازش  02اهلمىض يف  91/65ًيؼص اهلصسوم اًخيفِشي زمق  -1

 .379ض  ، 06/03/1991، مؤزذة يف  10دلًصست اًصمسَة اًـسذ اب مًضوز
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لوم اىلافغ   من ذالل ثَلي زسوم اًضِؼص  تسوز حدايئًو
(2)

اصلوةل  . ويه ثـس ٔبًضا مبثاتة موزق
(3)

 . 

شٍ اًصسوم كس حتعي من ظصف اهلوزق تعًصق كري مدارش بٔو من ظصف اىلافغ اًـلازي مدارشت، لس امي ؤبن  ُو

 تـغ اًـلوذ اهلخـَلة ابهلَىِة ل حتصز من ظصف اهلوزق وٕامنا من ظصف ٕاذازاث معومِة. 

 ملصزت ٌضلوةل وازلاؿاث اىلََة وحصاؾى يف ُشا اًضبٔن تـغ إلؾفاءاث اًلاهوهَة من ذفؽ اًصسوم، ويه مزااي

واهلؤسساث اًـمومِة إلذاًزة 
(4)

 . 

هيم اًـلاز ٔبو اذلق اًـَين اًـلازي ًوُس ألصزاض، ذاظة ؤبن اهلرشغ  ظاتؽ ؾَينونشعل فٕان اًضِص هل 

و ما ٔبنسٍ اًلضاء ادلزائصي يف اًـسًس من اًلضااي  ادلزائصي، ؿىل ألكَة، ًبٔذش تيؼام اًضِص اًـَين. ُو
(5)
. 

يف لك ثرصف وازذ ؿىل ؾلاز ٔبو ؿىل حق ؾَين ؾلازي. مثي تَؽ  بٔ ص زحـيونشعل فٕان اًضِص اًـلاز هل  

 اًـلاز ٔبو ُحة اًـلاز ٔبو ثلس مي اًـلاز ٔبو وكف اًـلاز ٔبو اًوظَة ؿىل ؾلاز...

                                                                                                                        
 .1994حوان  01اهلمىض يف  94/117اهلـسل واهلمتم مبوحة اهلصسوم اًخيفِشي زمق 

 .06، ض  12/1994/ 28، مؤزذة يف  36دلًصست اًصمسَة اًـسذ اب مًضوز

يؼص اهلصسوم اًخيفِشي زمق   ظالحِاهتا.اهلخضمن ثيؼمي مفدض َة معاحل ٔبمالك اصلوةل واذلفغ اًـلازي و  2008ماي  14اهلمىض يف  08/144ًو

 .06، ض  18/05/2008، مؤزذة يف  25ادلًصست اًصمسَة اًـسذ 

اىلسذ هلعاحل وماكثة مسٍصايث ٔبمالك اصلوةل ومسٍصايث اذلفغ اًـلازي ؿىل مس خوى  1991ًوهَو  04اًلصاز اًوسازي )وسازت اهلاًَة( اهلمىض يف ًيؼص  -1

 اًولايث.

 .1500، ض  1991ٔبوث  14 ، مؤزذة يف 38مًضوز ابدلًصست اًصمسَة اًـسذ 

 اىلسذ ٌَخيؼمي اصلاذًل هلفدض َاث ٔبمالك اصلوةل واذلفغ اًـلازي. 1991ًوهَو  04ؤبًضا اًلصاز اًوسازي )وسازت اهلاًَة( اهلمىض يف 

 ..1502، ض  1991ٔبوث  14، مؤزذة يف  38مًضوز ابدلًصست اًصمسَة اًـسذ 

 .2004اهلخضمن كاهون اهلاًَة ًس ية  2003ذٌسمرب  28يف  اهلؤزد 03/22من اًلاهون زمق  10ًيؼص اهلاذت  -2

 .03، ض  29/12/2003، مؤزذة يف  83ادلًصست اًصمسَة اًـسذ 

شٍ اهلاذت ؿسًت اهلواذ من   من كاهون اًدسجَي وحسذث كمية اًصسوم اًواحة ذفـِا ؾن معََاث إلصِاز اًـلازي. 13-353ًلاًة  12-353ُو

اطلي حيسذ اهلحاًف اًواحة ذفـِا ٌَرًزية اًـمومِة ؾن اذللوق اىلعةل ملاتي ذسماث ثؤذهيا  2009ماي  25زت اهلاًَة( اهلؤزد يف ًيؼص اًلصاز اًوسازي )وسا -3

 اىلافؼاث اًـلاًزة.

 .17، ض  08/07/2009، مؤزذة يف  40ابدلًصست اًصمسَة اًـسذ  مًضوز

ياك ٕاؾفاءاث كاهوهَة ملصزت ًفئة اًض حاة روي اهلضاًزؽ -4  01/03اهلسمعة. ؤبًضا إلؾفاءاث اهللصزت ٌَمسدمثٍصن ادلزائًصّي وألخاهة يف ٕاظاز ألمص زمق  ُو

 اهلخـَق تخعٍوص الاسدامثز، اهلـسل واهلمتم.  2001ٔبوث  20اهلؤزد يف 

 .04،  ض  22/08/2001، مؤزذة يف  47مًضوز ابدلًصست اًصمسَة اًـسذ 

، واطلي وزذ فَِ ما ًًل: "حِر ٔبهَ فضال ؾن رعل فٕان اهلرشغ ، ويف 194437، مَف زمق  26/04/200ًـََا تخازخي ًيؼص كصاز اًلصفة اًـلاًزة ابىلوكة ا -5

 جمال اىلافؼة اًـلاًزة واًسجي اًـلازي ، ٕامنا ٕادذاز اًيؼام اًـَين ل اًضرا...". 

 .159، ض  2000ابولةل اًلضائَة ، اًـسذ ألول ، س ية  مًضوز



An] هَة و اًس َاس َةجمةل اًححوج اًلاهو    
née] 

 

  ــست

  
- 88 - 

 

  

الرابع العدد 

 جوان 

1025 

افؼة اًـلاًزة ىلي ًخعَة اًلِام ٔبمام اىل ٕاحصاء من اًيؼام اًـاموجتسز إلصازت ٕاىل ٔبن ٕاحصاء اًضِص اًـلازي ُو 

وحوذ اًـلاز، تلغ اًيؼص ؾن مىذة اًخوزَق اطلي ثوىل حتٍصص اًـلس. اهلِم ٔبن ٍىون اًـلس زمسَا حمرتما 

 ًرشوظ حصخَ.

 منَزي ٕاحصاء اًضِص ؾن تـغ إلحصاءاث اهلضاهبة: -اثهَا

ون، ومهنا ٕاحصاء اًلِس، ٕاحصاء اًضِص اًـلازي خيخَف يف هؼامَ وبآثٍز ؾن تـغ إلحصاءاث اًيت ًخعَهبا اًلاه

 وٕاحصاء إلًساغ.

 ٕادذالف ٕاحصاء اًضِص ؾن ٕاحصاء اًلِس: -بٔ 

خيخَف ٕاحصاء اًضِص اًـلازي ؾن ٕاحصاء اًلِس 
(1)

، فِشا إلحصاء ألذري ؿاذت ما خيط يف تـغ اذللوق 

رممة حتٍصص ؾلس  اًضرعَة ٔبو تـغ اًخبٔمِياث اًـًَِة اًيت ثلِس يف اىلافؼة اًـلاًزة مبـصفة اهلوزق اطلي ثوىل

ن ًفائست ذائن مـّي ٔبو ًفائست تيم ٔبو مؤسسة ماًَة  اًُص
(2)
. 

( نٌل ٌسمى ُو جسجَي ًحـغ اًخبٔمِياث، لس امي مهنا اًخبٔمِياث اًـًَِة، inscriptionواًلِس ٔبو اًخلَِس )

ن اًصمسي ) ونhypothèqueاكًُص و مذـسذ اهلعسز.  ،( صلى معَحة اًُص ن رو ظحَـة ؾًَِة، ُو فلس واًُص

ٍىون مبلذىض اثفاق ٔبو مبوحة هط كاهوين ٔبو تياء ؿىل حنك كضايئ 
(3)

 . 

ن اًصمسي ؿىل ؾلاز ل ًيلي اهلَىِة اًـلاًزة تلسز ما ُو ضٌلن ؾَين من اهلسٍن اهلاعل ٌَـلاز  واًواكؽ ٔبن اًُص

ون ذلق مايل جتاٍ اصلائن اهلصهتن  اهلُص
(4)
. 

ن اذلَاسي اًـلازي )  فبٔظال ل ٌضرتظ فَِ اهلرشغ ؾيرص اًضلكَة، ًوىن ٌضرتظ ( nantissementٔبما اًُص

وهة  فَِ اًدسَمي واذلَاست ٌَـّي اهلُص
(5)

ن اذلَاسي، ًوىن ٍىذفي فَِ ابًدسجَي اذلصيف،  . وؿَََ ل ًلِس حامت اًُص

                                      
  اًدرشًؽ اهلرصي ابًسجالث هفسِا اًيت حيعي فهيا اًدسجَي خبالف ما حصى ؿَََ ألمص يف فصوسا فٕان ًلك مهنا ذفاحص ذاظة.اًخلَِس حيعي يف -1

 وما تـسُا. 123،  ض  1938اًخلَِس واًدسجَي، حبر مًضوز مبجةل اىلامات، مرص، اًـسذ اًخاسؽ، اًس ية اًثامٌة ؾرشت، س ية  اصلنخوز ٔبمحس زمزي: اًفصق تّي

ن ٕال تـلس زمسي ٔبو حنك )كضايئ( ٔبو مبلذىض اًلاهون". 883خاء يف اهلاذت  -2  من اًلاهون اهلسين: "ل ًيـلس اًُص

ون واًخبٔمِياث اًـًَِة ًيؼص: -3  ٌَمًزس من اًخفعَي حول اًُص

 وما تـسُا. 69، ض  1986ظيَة ٌَىذاة، س ية اصلنخوز َلس حس يّي: اًوخزي يف اًخبٔمِياث اًضرعَة واًـًَِة يف اًلاهون اهلسين ادلزائصي، اهلؤسسة اًو 

ن يف  اهلاذت  -4 ن اًصمسي ؾلس ٍىسة ه اصلائن حلا ؾًَِا، ؿىل ؾلاز وفاء ذًيَ، ٍىون مبلذضاٍ  882ؾصف اهلرشغ ادلزائصي اًُص من اًلاهون اهلسين تلوهل: "اًُص

 اًـلاز يف ٔبي ًس اكن".ٔبن ًخلسم ؿىل اصلائيّي اًخاًَّي هل يف اهلصثحة يف ٕاسدِفاء حلَ من مثن رعل 

ن اذلَاسي ؾلس ًَزتم تَ رسط، ضٌلان صلٍن ؿَََ ٔبو ؿىل كرٍي ، ٔبن ٌسنل ٕاىل  948ؾصفت اهلاذت  - 5 ِا: "اًُص ن اذلَاسي تلًو من اًلاهون اهلسين ادلزائصي اًُص

ٔبن ٌس خويف اصلٍن، ؤبن ًخلسم ؿىل اصلائيّي اًـاذًّي واصلائيّي اصلائن ٔبو ٕاىل ٔبحٌيب ًـَيَ اهلخـاكسان، صُئا ٍصثة ؿَََ ٌضلائن حلا ؾًَِا خيوهل حخس اًيشء ٕاىل 

 اًخاًَّي هل يف اهلصثحة يف ٔبن ًخلاىض حلَ من مثن ُشا اًيشء يف ٔبي ًس حىون". 
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ٌل، فٕان مل حتعي اذلَا ون ٕارا احمتـا، جحة ؿىل اهلخـاكسٍن وكرُي ست فِجـهل ُشا اًدسجَي، وحِاست اًيشء اهلُص

ن.  ن ًُس ابظاًل ًوُس مىمتال تي ُو وؿس ابًُص ون فٕان ؾلس اًُص  ٌَيشء اهلُص

لصز مبوحة حنك كضايئ هنايئ واحة  و ًلؽ ذامئا ؿىل اًـلاز، ًو وحق الادذعاض جيصي ؿَََ حنك اًخلِس، ُو

اًخيفِش، حِر ٌسـى اصلائن ٌَحعول ؿىل حق 
 

ختعَط تـلازاث ضٌلان ٔلظي اصلٍن واهلعاًزف 
(1)
. 

عل ًلِس حق الامذَاس ونش
(2 )

، حِر ٔبن اهلرشغ ل ًَزم ثضِص حق الامذَاس حىت ًوو  ذون حاخة ٕاىل صٍِص

ثـَق ألمص حبق إلمذَاس، اًـام ٔبو ارلاض، ؿىل ؾلاز 
(3)
. 

 ٕادذالف ٕاحصاء اًضِص ؾن ٕاحصاء اًًرش: -ة

ًَزم اًلاهون توحوة ًفصط اًلاهون تـغ إلحصاءاث ارلاظة يف حال ثبٔسُس رشنة جتاًزة ٔبو مسهَة، حِر 

و ما ًـرب ؾيَ ابًًرش ٔبو إلصِاز اًلاهوين.  ة اهلًض ئة، ُو  ورش اًـلوذ اًخبٔسُس َة ًِشٍ ألصزاض اهلـيًو

لعس ابٕلصِاز اًلاهوين، ابًًس حة ًٔلصزاض الاؾخحاًزّي، ٕاظالغ اًلري مبحخوى ألؾٌلل اًخبٔسُس َة     ًو

الث واًخـسًالث وخمخَف اًـمََاث اًيت متس زٔبش مال ٌَرشاكث ٔبو ثـسًالهتا ٔبو ٕاهناهئا اثفاكا، ونشا ا ًخحًو

ل ختضؽ اًرشنة وزُون اذلَاست وٕاجياز اًدس َري وتَؽ اًلاؿست اًخجاًزة ونشا اذلساابث وإلصـازاث اهلاًَة. و

اهلؤسساث راث اًعاتؽ اًعياؾي واًخجازي ٕلحصاء إلصِاز اًلاهوين 
(4)
. 

اهلسهَة واًخجاًزة ؿىل حس سواء، ونشا اهلـامالث اهلخـَلة ابىلي اًخجازي  وختضؽ مجَؽ اًـلوذ اهلخـَلة ابًرشاكث،

 من تَؽ وزُن وثياسل وثلسمي وحعط، ٕلحصاء اًًرش اًلاهوين. 

مت اًًرش ٔبو إلؿالم اًلاهوين تـصط مَرط ؾن اًـلس اًخبٔسُيس ٌَرشنة اهلسهَة يف اًعحافة اًوظيَة  ًو

ابًًس حة ٌَخـاوهَاث اذلصفِة ٔبو ابًًرش يف اًًرشت اًصمسَة ًإلؿالانث  اهلىذوتة، ٔبو ابًخـََق يف ملص اًحضلًة

اًلاهوهَة اًخاتـة ٌَمصنز اًوظين ٌَسجي اًخجازي ابًًس حة ٌَرشاكث اًخجاًزة سايذت ؿىل ورش مَرط ؾن ؾلس 

 ثبٔسُس اًرشنة ٔبو ثـسًَِا ٔبو ٕاهناهئا يف ادلصائس اًَومِة اًوظيَة. 

                                      
 من كاهون إلحصاءاث اهلسًية وإلذاًزة. 721وما تـسُا من اًلاهون اهلسين.  واهلاذت  937ًيؼص اهلاذت  -1

اًلاهون اهلسين اًيت خاء فهيا: "وجية ٔبن ًلِس إلمذَاس ًوو اكن اًحَؽ مسجال، وحىون مصثخذَ من اتزخي اًحَؽ ٕارا وكؽ اًخلَِس يف ػصف من  999/2ًيؼص اهلاذت  -2

 صٍِصن من اتزخي اًحَؽ".

 من اًلاهون اهلسين. 986/2ًيؼص نشعل اهلاذت 

مة ًوو اكهت مرتثحة ؿىل ؾلاز ل جية فهيا إلصِاز ول حق اًخددؽ، ول حاخة ًإلصِاز من اًلاهون اهلسين: "كري ٔبن حلوق الامذَاس اًـا 986/3ثيط اهلاذت  - 3

 ٔبًضا يف حلوق الامذَاس اًـلاًزة اًضامٌة، مبحَف مس خحلَ ٌَرًزية اًـامة..".

 جاًزة اهلـسل واهلمتم.اهلخـَق ثرشوظ ذمازسة ألوضعة اًخ 2004ٔبوث  14اهلؤزد يف  04/08وما تـسُا من اًلاهون زمق  11ًيؼص اهلاذت   -4

 .04، ض  18/08/2004، مؤزذة يف   52دلًصست اًصمسَة اًـسذ مًضوز اب
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اًـمََاث اًوازذت ؿىل اىلي اًخجازي. ويف مجَؽ ألحوال حىون معاًزف وما ٌرسي ؿىل اًرشنة ٌرسي ؿىل 

 اًًرش ؿىل ؿاثق ألظصاف. 

صثة اًلاهون بآثزا رممة ؿىل معََة اًًرش، لس امي جتاٍ اًلري. كري ٔبهَ جية اٍمتَزي تّي اًرشنة اهلسهَة واًرشنة  ٍو

تخبٔسُس اًرشاكث اهلسهَة ؿسم إلحذجاح هبا  اًخجاًزة، حِر ًرتثة ؿىل ؿسم اًًرش اًلاهوين ٌَـلوذ اهلخـَلة

ؿىل اًلري 
(1)

، حىت وٕان زثخت اًزتاماث رسعَة تّي رشاكهئا. فِيي ثـس يف ُشٍ اذلاةل جمصذ رشنة فـََة 

 ًوُست كاهوهَة.

ٔبما ؿسم ورش ؾلوذ ثبٔسُس ًرشاكث اًخجاًزة ٔبو ثـسًَِا، ونشا اًـمََاث اًوازذت ؿىل اىلي اًخجازي، فِرتثة 

حعالن اهلعَق ؿَََ اً 
(2)

 . 

 وفضال ؾن رعل ٍصثة اًلاهون ؾلوابث حزائَة يف حاةل ؿسم إلصِاز ٔبو يف حال اًخرصحياث اًاكرتة 
(3)

  . 

 ٕادذالف ٕاحصاء اًضِص ؾن ٕاحصاء إلًساغ: -ح 

تـس ثوزَق ؾلوذ ثبٔسُس اًرشاكث، وتـس ورشُا، ثبِٔت مصحةل إلًساغ اًلاهوين ًًسخ اًـلوذ واًلواهّي   

ون ألساس   ون اذلَاًسة ٌَمحالث اًخجاًزة واًُص َة اهلخـَلة هبشٍ اًرشاكث اهلسهَة ٔبو اًخجاًزة، سايذت ؿىل اًُص

 اذلَاًسة ٌَـخاذ واهلـساث اهليلوةل. 

مت ٕاحصاء إلًساغ اًلاهوين ابًًس حة ٌَـلوذ ارلاظة ابًرشاكث اهلسهَة صلى نخاتة ضحط اىلوكة ايلخعة ٕاكَميَا،     ًو

غ اًـلوذ ألدصى راث اًعاتؽ اًخجازي صلى اهلصنز اًوظين ٌَسجي اًخجازي يف اًفصغ اًاكئن تسائصت تُامن ًمت ٕاًسا

وهة.  ٕادذعاض ملص اًرشنة ٔبو ملص وحوذ اىلي اًخجازي ٔبو ماكن وحوذ اًـخاذ واهلـساث اهلُص

ون هفس الآثز اهلرتثحة ؿىل    رتثة ؿىل ؿسم ٕاحصاء ٕاًساغ اًـلوذ ارلاظة ابًرشاكث واًُص  ؿسم اًًرش ًو

ون  اًلاهوين، ٔبي اًحعالن اهلعَق ًـلوذ اًرشاكث ٔبو اًحعالن اهلعَق ٕلحصاء اًُص
(4)
.  

 ٔبما ؿسم ٕاًساغ اًرشنة اهلسهَة فريثة ؿسم إلحذجاح هبا ؿىل اًلري
(5)
. 

 

 

                                      
 من اًلاهون اهلسين. 417ًيؼص اهلاذت   -1

 اهلخضمن اًلاهون اًخجازي، اهلـسل واهلمتم. 1975سخمترب  26اهلؤزد يف  75/59من ألمص زمق  548و  83ًيؼص اهلاذاتن   -2

 .1306، ض  19/12/1975، مؤزذة يف  101َة اًـسذ مًضوز ابدلًصست اًصمس 

 اهلخـَق ثرشوظ ذمازسة ألوضعة اًخجاًزة، اهلـسل واهلمتم. 04/08من اًلاهون زمق  35و 33ًيؼص اهلاذاتن   -3

 من اًلاهون اًخجازي. 123و  121و  120ًيؼص اهلواذ   -4

 من اًلاهون اهلسين.  417ًيؼص اهلاذت   -5
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 ٕادذالف ٕاحصاء اًضِص ؾن ٕاحصاء كِس ألحاكم اًلضائَة اًخجاًزة: -ذ 

ٔبحاكم وكصازاث اًـساةل راث اًعاتؽ اًخجازي، ولس امي  ًخـّي نشعل كِس سايذت ؿىل ٕاحصاء اًًرش اًلاهوين   

 مٌهنا ثغل اًيت ثخضمن ثعفِاث وذًة ٔبو كضائَة ٔبو ٕاؿالن حاةل ٕافالش ًخاحص ظحَـي بٔو مـيوي.

وؿالوت ؿىل رعل ٍىون لك ٕاحصاء ًخضمن مٌؽ ٔبو ٕاسلاظ اذلق يف ذمازسة اًخجازت، ٔبو صعة ٔبو حسة    

وضوغ ٕاصِاز كاهوين ؿىل هفلة اهلـين اًسجي اًخجازي م
(1)

ة  . وثمت ُشٍ اًخلَِساث يف حصَفة إلفالش واًدسًو

ة اًلضائَة  اًلضائَة مبـصفة اكثة ضحط اىلوكة يف حالث ٕاحصاء إلفالش واًدسًو
(2)

... 

 مِـاذ ومىـان اًضِص اًـلازياهلححر اًثاين: 

ؾَس حمسذت كاهوان، وحصاؾى يف رعل ماكن وحوذ اًـلاز ٕاحصاء إلصِاز اًـلازي ُو ٕاحصاء مٌؼم خيضؽ هلوا    

حمي معََة إلصِاز، رعل ٔبن اىلافؼاث اًـلاًزة ًِا ادذعاض اكَميي جية مصاؿاثَ. ٔبػف ٕاىل رعل فٕان معََة 

اًضِص اًـلازي ل ثلذرص ؿىل اىلصزاث اًخوزَلِة فلط تي جضمي ألحاكم اًلضائَة واًلصازاث واًـلوذ إلذاًزة 

 ٔبو اهلًض ئة ذلق اهلَىِة. اًياكةل

 اهلعَة ألول:مِـاذ وماكن اًضِص اًـلازي

ا صلى اىلافؼاث اًـلاًزة ايلخعة مضن الٓخال اىلسذت   ًمت ٕاًساغ اًـلوذ واىلصزاث من ٔبخي معََة صُِص

ازي ثيعة كاهوان، نٌل ًَزم اىلافغ اًـلازي إبمتام ٕاحصاءاث اًضِص يف هفس الٓخال. وظاهلا ٔبن معََة اًضِص اًـل

شا تسوزٍ رو ؿالكة ابلدذعاض  حمَِا ؾلاز ٔبو حق ؾَين ؾلازي فٕاهَ من اهلخوحة مصاؿات ماكن اًـلاز، ُو

 الاكَميي ٌَمحافؼة اًـلاًزة.

 مِـاذ اًضِص اًـلازي: -ٔبول

حِر حتسذ رمةل تبٔخي ، ختخَف بٓخال اًلِام إبحصاء اًضِص اًـلازي ابدذالف اىلصز )اًخرصف( اهلعَوة صٍِص 

( ٔبصِص يف اًـلوذ اًخوزَلَِة جرسي من اتزخي ٕاجصام اًـلس 3الزة )ز
(3)
. 

( يف اًلصازاث وألحاكم اًلضائَة جرسي من اتزخي ظريوزهتا هنائَة 2وحتسذ تبٔخي صٍِصن )
(1)
. 

                                      
 اهلخـَق ثرشوظ ذمازسة ألوضعة اًخجاًزة اهلـسل واهلمتم.  04/08من اًلاهون زمق  12/03ًيؼص اهلاذت   -1

 اهلخضمن كاهون إلحصاءاث ادلزائَة، اهلـسل واهلمتم. 1966ًوهَو  08اهلؤزد يف  66/155وما تـسُا من ألمص زمق  646ًيؼص اهلاذت  -2

 .622، ض  10/06/1966، مؤزذة يف  48دلًصست اًصمسَة اًـسذ مًضوز اب

 اهلخـَق تخبٔسُس اًسجي اًـلازي اهلـسةل واهلمتمة.  1976مازش  25اهلؤزد يف  76/63من اهلصسوم زمق  99و  90ًيؼص اهلاذاتن  -3

يؼص اهلاذت   .اهلخضمن كاهون إلحصاءاث اهلسهَة وإلذاًزة 2008فرباٍص  25اهلؤزد يف  08/09من اًلاهون زمق  725ًو

 .03، ض  24/04/2008، مؤزذة يف  21اًـسذ مًضوز ابدلًصست اًصمسَة 
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( ٔبصِص اتخساء من اًَوم 3ابًًس حة ٌَضِاذاث اًخوزَلِة اهلخضمية هلي اهلَىِة ؾن ظًصق اًوفات ذالل زالزة )

( ٔبصِص ٕارا اكن ٔبحس اهلـيَّي ملامي يف ارلازح. 5كسم فَِ الاًامتش ٕاىل اهلوزق. وميسذ ُشا ألخي مخسة )اطلي 

ىون ٔبحصاة اذللوق اًـًَِة مس ئوًّي مسهَا ٕارا كسم الاًامتش ٕاىل اهلوزق تـس ٔبنرث من س خة ) ( ٔبصِص من 6ٍو

اًوفات 
(2)
. 

ا.8ي ذالل مثاهَة )وابًًس حة ٔلوامص ىزغ اهلَىِة ارلاظة ابذلجز اًـلاز  -  ( ٔبايم من اتزخي ٕاظساُز

ابًًس حة ٌَـلوذ ألدصى وتلِة اىلصزاث ذالل صِص من ًوم ٕاؿساذُا  -
(3)
. 

شٍ اهلواؾَس ارلاظة إبحصاء إلًساغ ًإلصِاز مَزمة ٌَموزق فامي خيط اًـلوذ اًخوزَلة، ومَزمة ًىذاة اًضحط  ُو

ًلصازاث وألوامص اًلضائَة، حتت ظائةل اًلصامة ادلحائَة اًيت ابىلامك وادلِاث اًلضائَة فامي خيط ألحاكم وا

ًخحمَِا اهلوزق يف اًـلوذ اًخوزَلِة
 (4)

 . نٌل ٔبن ُشٍ اهلواؾَس مَزمة نشعل ٌَمحافغ اًـلازي ايلخط ٕاكَميَا.

ن اهلوزلّي رو ظاتؽ كاهوين، فٕان اس خزسام حماس حّي يف ماكثة اًخوزَق ٍىون ٔبنرث من رضو زي وهؼصا ٔلن حىٍو

ذلسن سري ُشٍ اهلىذة ذون ٔبدعاء يف حساة اًصسوم واًرضائة اهللصزت سايذت ؿىل ألثـاة اهلس خحلة 

 ٌَموزق.

 

 

                                                                                                                        
و اًَوم اهلوايل ًخحََف ٔبمص اذلجز من ظصف اىلرض  725جتسز إلصازت ُيا ٕاىل ٔبن كاهون إلحصاءاث اهلسهَة و إلذاًزة هط يف اهلاذت  -1 مٌَ ؿىل ٔبخي بٓدص. ُو

 اًلضايئ ٌَمسٍن اىلجوس ؿَََ ورعل ٔككىص ثلسٍص.

من  725واهلاذت  76/63من اهلصسوم زمق  99خال اًيت ًمت ذالًِا ثحََف ٔبمص اذلجز، وؿىل ُشا فٕاهَ ٔبظحح ُياعل ثـازط تّي اهلاذت ومل ًحّي اهلرشغ  ما يه الٓ 

ذالًِا فٕان اًخـازط  ؿىل ٔبهنا ثخضمن تَان الٓخال اًيت ًخـّي ؿىل اىلافغ اًـلازي ٕامتام ٕاحصاء اًضِص 99كاهون إلحصاءاث اهلسهَة وإلذاًزة  ٕال ٔبهَ ٕارا فِميا اهلاذت 

من كاهون إلحصاءاث اهلسهَة ثخحسج ٔبًضا ؾن ٔبخي ٔبكعاٍ مثاهَة ٔبايم ٌَمحافغ اًـلـازي حىت ًلوم ثضِص ٔبمص اذلجص حتسة اتخساء من  728ٍزول ًىون اهلاذت 

 .ٕاًساؿَ من ظصف اىلرض اًلضايئ

من اًلاهون زمق  31اهلاذت ـَق تخبٔسُس اًسجي اًـلازي اهلـسةل واهلمتمة مبوحة اهلخ 1976مازش  25اهلؤزد يف  76/63من اهلصسوم زمق  99ًيؼص اهلاذت  -2

 .1999اهلخضمن كاهون اهلاًَة ًس ية  1998ذٌسمرب  31اهلمىض يف  98/12

 .3، ض  31/12/1998، مؤزذة  يف  98مًضوز ابدلًصست اًصمسَة اًـسذ 

 .يف ظَلهتا ابٌَلة اًـصتَة، ًىٌَ مشهوز يف اًعَاكة ابٌَلة اًفصوس َة 76/63زمق من اهلصسوم  99من اهلاذت  4سلط ًفغ  "صِص" من اًحيس زمق  -3

اًيت كصزث  مصاحـة مدَف اًلصامة ادلحائَة ثسخة  1999اهلخضمن كاهون اهلاًَة ًس ية  1998ذٌسمرب  31اهلمىض يف  98/12من اًلاهون زمق  31ًيؼص اهلاذت  -4

ذ.ح حصفؽ تًسة حمسذت لكٌل ساذ اًخبٔذري. وحتسة ُشٍ اًلص امة تسء من اتزخي حتٍصص اىلصز ٕاىل اتزخي ٕاًساؿَ  1000َف اًخبٔذري يف ٕاًساغ اىلصزاث وزفـهتا ٕاىل مد

 ابىلافؼة اًـلاًزة ذون حساة اهلست اًيت تلي فهيا اىلصز يف معَحة اًدسجَي اًيت جس حق اًضِص من حِر إلحصاءاث.

شٍ اًلصامة اهلاًَة حىون ؿىل ؿاثق حمصزي ا ٔبو ؿىل ؿاثق ٔبحصاة اذلق ادلسذ اطلٍن ٍىوهون، تـسم دلوهئم ٕاىل مىذة موزق ، كس  90ًـلس اهلضاز ٕاٍهيم يف اهلاذت ُو

 امذيـوا ؾن ٕاؿساذ صِاذت تـس اًوفات.  
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 ماكن اًضِص اًـلازي: -اثهَا

معََة اًضِص اًـلازي يف اًلاًة ًلوم هبا اهلوزق    
(1)

، ومـَوم ٔبن اهلوزق صلًَ ٕادذعاض وظين صامي ًخحٍصص 

 ًـلوذ اًيت ٍىون موضوؾِا ؾلاز ٔبو حق ؾَين ؾلازي.مجَؽ اًـلوذ ارلاظة، ومهنا ا

ويف جمال اًوظااي واًِحاث وألوكاف واًحَوغ اًـلاًزة وسائص اهلـامالث اًواكـة ؿىل ؾلاز ل هيم ملص مىذة    

اهلوزق، حِر ٍىون اهلوزق خمخعا ٕاكَميَا تخحٍصص اًـلوذ ثضبهٔنا، تلغ اًيؼص ؾن ماكن وحوذ اًـلاز حمي 

 اًخرصف.

ري ٔبهَ فامي ًخـَق ثضِص ُشا اًخرصف ًخـّي ؿىل اهلوزق اطلي ثوىل ثوزَق اًـلس بٔن ًلوم ثضٍِص يف اىلافؼة ك   

 هلاكن وحوذ مىذة اًخوزَق. ثحـا اًـلاًزة هلاكن وحوذ اًـلاز، ًوُس 

ِص اًـلاز وٕارا اكهت مساحة اًـلاز متخس ٕاىل حسوذ ٔبنرث من هعاق ٕاكَميي ثـّي ؿىل اهلوزق حِهنا ٔبن ًلوم ثض     

يف لك حمافؼة ؾلاًزة ًلؽ ؿىل هعاق ٕادذعاظِا إلكَميي ُشا اًـلاز
(2)
. 

                                      
 اهلخـَق تدٌؼمي رمية اهلوزق. 2006فرباٍص  20اهلؤزد يف  06/02ًيؼص اًلاهون زمق  -1

 .15، ض  08/03/2006مؤزذة يف  ، 14مًضوز يف ادلًصست اًصمسَة اًـسذ 

 وهعوظَ اًخعحَلِة:

 اىلسذ ًرشوظ الاًخحاق مبِية اهلوزق وذمازس هتا وهؼارما اًخبٔذًيب وكواؿس ثيؼميِا. 2008ٔبوث  03اهلميض يف  08/242اهلصسوم اًخيفِشي زمق 

 اىلسذ ٔلثـاة اهلوزق. 2008ٔبوث  03اهلميض يف  08/243واهلصسوم اًخيفِشي زمق 

 حماس حة اهلوزق ومصاحـهتا. اىلسذ ًىِفِاث مسم 2008ٔبوث  03اهلميض يف  08/244ثيفِشي زمق  واهلصسوم

 اىلسذ ًرشوظ وهَفِاث جس َري ألزص َف اًخوزَلي وحفؼَ. 2008ٔبوث  03اهلميض يف  08/245زمق  واهلصسوم اًخيفِشي

 سُا.وما تـ 04، ض  06/08/2006، مؤزذة يف 45مًضوزت يف ادلًصست اًصمسَة اًـسذ 

 اهلخضمن ثيؼمي اهلعاحل ارلازحِة ٔلمالك اصلوةل واذلفغ اًـلازي. 1991مازش  02اهلمىض يف  91/65ًيؼص اهلصسوم اًخيفِشي زمق  -2

 .379، ض  06/03/1991، مؤزذة يف  10دلًصست اًصمسَة اًـسذ اب مًضوز

 .1994حوان  01اهلمىض يف  94/117اهلـسل واهلمتم مبوحة اهلصسوم اًخيفِشي زمق 

 .06، ض  12/1994/ 28، مؤزذة يف  36دلًصست اًصمسَة اًـسذ اب مًضوز

ة معاحل ٔبمالك اصلوةل واذلفغ اًـلازي وظالحِاهتا.. 2008ماي  14اهلمىض يف  08/144واهلصسوم اًخيفِشي زمق   اهلخضمن ثيؼمي مفدضَ 

 .06، ض  18/05/2008، مؤزذة يف  25ادلًصست اًصمسَة اًـسذ 

يؼص نشعل: اًل  واهلخضمن ثـَّي اىلافؼاث اًـلاًزة وحتسًس ذوائص ٕادذعاظِا.   2013مازش  12صاز اًوسازي اهلمىض  من ظصف وسٍص اهلاًَة اهلمىض يف ًو

 .7، ض  2013سخمترب  25، مؤزذة يف  47مًضوز ابدلًصست اًصمسَة اًـسذ 

 ضمن ثـَّي مفدض َاث ٔبمالك اصلوةل وحتسًس ذوائص ٕادذعاظِا.واهلخ  2012مازش  12ونشا اًلصاز اًوسازي اهلمىض من ظصف وسٍص اهلاًَة يف 

 .26، ض  2013سخمترب  25، مؤزذة يف  47مًضوز ابدلًصست اًصمسَة اًـسذ 
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( ًوما ٕاضافِة يف حاةل ما ٕارا اكن من اًواحة 15ويف ُشٍ اذلاةل متسذ لك الٓخال اهلشهوزت ساتلا خبمسة ؾرش)

يئ ؿىل ٍلوؿة إلصِاز يف ٔبنرث من حمافؼة ؾلاًزة، وذاظة ؾيسما ًيعة اًخرصف ٔبو اًلصاز اًلضا .ٕاحصاء

شا ألخي إلضايف مييح ًلك حمافؼة خمخعة  ؾلازاث واكـة يف ذائصت ادذعاض حمافؼاث ؾلاًزة خمخَفة. ُو
(1)
. 

 اهلعَة اًثاين:بٔهواغ اىلصزاث اًصمسَة اًواحدة اًضِص

ا يف اىلافؼة اًـلاًزة ميىن ثلس ميِا ٕاىل زالج فئاث: س يساث ثوزَلِة،   اًس يساث اًيت ًخوحة صُِص

ساث ٕاذاًزة، وس يساث كضائَة وس ي
(2)
. 

  اًس يساث اًخوزَلِة: -ٔبول 

ويه ثغل اًس يساث اًيت حتصز مبـصفة موزق جيسس فَِ اثفاق ظصفّي ثضبٔن ؾلاز ٔبو حق ؾَين ؾلازي، ٔبي ٔبهنا 

ة يف اًـلس، ٌوضرتظ فَِ ٔبََُة  ًصة واًثاهًو حمصزاث ثـرب ؾن ثعاتق إلجياة واًلدول حول مجَؽ اهلسائي ادلُو

صفّي اًع
(3)
. 

ومثاًِا: ؾلس تَؽ ؾلاز، ؾلس ُحة ؾلاز، ؾلس مداذةل ؾلاز، اًوظَة ؿىل ؾلاز، اًوؿس تخِؽ ؾلاز، ؾلس اًحَؽ ؿىل 

 اًخعاممي اهلربم يف ٕاظاز ؾلوذ اًرتكِة اًـلاًزة. 

وابدذعاز فٕان اًخرصفاث اهلسهَة اهليعحة ؿىل ؾلاز ٔبو حق ؾَين ؾلازي ثيلسم ٕاىل ثرصفاث مربمة إبزاذثّي 

 مثي ؾلس اًِحة، ٔبو إبزاذت مٌفصذت مثي اًوظَة.

نٌل ٔبن ُشٍ اًخرصفاث "اًـلاًزة" كس حىون تـوط مثي ؾلس اًحَؽ واهلحاذةل. وكس حىون تسون ؾوط )ثربغ( 

 اكًوظَة واًِحة.

ا يف اىلافؼة اًـلاًزة، ثعَلا ًيط  ويف مجَؽ ألحوال جية ٔبن ثلِس ُشٍ اًخرصفاث يف كاًة زمسي كدي ٕاصِاُز

اهلخضمن ثبٔسُس اًسجي اًـلازي اهلـسل  1976مازش  25اهلؤزد يف  76/63من اهلصسوم زمق  61 .اذتاهل

واهلمتم
 (4)
. 

                                      
 من كاهون اًدسجَي ، اهلـسل واهلمتم. 4 -353ًيؼص اهلاذت  -1

وما  989، ض  2002ٔلحاكم ، ذاز اًـَوم ًٌَرش واًخوسًؽ ، ظحـة ا ًيؼص اًلايض محسي ابصا معص: هلي اهلَىِة اًـلاًزة يف ضوء بٓدص اًخـسًالث ؤبحسج -2

 .تـسُا

 اهلخضمن اًلاهون اهلسين ، اهلـسل واهلمتم. 1975سخمترب  26اهلؤزد يف  75/58وما تـسُا من ألمص زمق  40ًيؼص فامي ًخـَق تبٔحاكم ألََُة وؾَوهبا اهلاذت  -3

 .990، ض  30/09/1975، مؤزذة يف  78مًضوز ابدلًصست اًصمسَة اًـسذ 

 ما ًًل: "لك ؾلس ٍىون موضؽ ٕاصِاز ؾلازي يف حمافؼة ؾلاًزة جية ٔبن ًلسم ؿىل اًضلك اًصمسي". 76/63من اهلصسوم زمق  61خاء يف اهلاذت  -4
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ٔبما فامي ًخـَق تـلس إلجياز، فألظي فَِ ٔبهَ ل خيضؽ ٕلحصاء اًضِص ابؾخحاز ٔبن إلجياز حق رسا ًوُس ؾَين
 

(1)
( س ية12صٍِص ٕارا ساذث مسثَ ؾن ٕازىن ؾرش )، ول ًؤ ص ؿىل حق اهلَىِة، ًىن اس خثٌاء ًوحة اهلرشغ 

 

(2)
. 

ا ٔبًضا، ويه ما جسمى ابًـلوذ اًخرصحيَة، ومثاًِا ؾلس اًضِصت،  ياك تـغ اىلصزاث ًوحة اًلاهون صُِص ُو

 واًضِاذت اًخوزَلِة، وصِاذت اذلَاست.

 اًس يساث إلذاًزة:  -اثهَا

شٍ اًس يساث كس حىون يف ظوزت كصازاث ٕاذاًزة ٔبو يف ظوزت   ومثاًِا: ؾلوذ ٕاذاًزة.ُو

كصازاث اًخياسل ؾن اًسىٌاث من ظصف اًحضلايث ٔبو اًولايث 
(3)

 . 

كصازاث ىزغ اهلَىِة من بٔخي اهليفـة اًـامة 
(4)

، وصِاذاث حِاست ألزايض اًفالحِة 
(5)

.، وؾلوذ اس خعالخ 

 َةل.ألزايض اًفالحِة ، وؾلوذ اًحَؽ إلذاًزة ًـلازاث اهلَىِة ٌضلوةل وازلاؿاث اىل 

                                      
ة، اًعحـة ألوىل -1  .46، ض  2002، س ية اصلنخوز جمَس ذَفوين: هؼام اًضِص اًـلازي يف اًلاهون ادلزائصي، اصلًوان اًوظين ًٔلصلال اًرتتًو

( س ية ل ٍىون ًِا ٔبي ٔب ص تّي ألظصاف ول 12اهلخضمن كاهون مسح الٔزايض اًـام: "إلجيازاث هلست ازيا ؾرش) 74/75من ألمص زمق  17خاء يف اهلاذت  -2

ا".  حيخج تَ اجتاٍ اًلري يف حاةل ؿسم صُِص

 فهيا:من اًلاهون اهلسين اًيت خاء  2فلصت  896وثلازن تيط اهلاذت 

جسؽ س يواث، ما مل ٍىن كؼس جسؼي  (9)س يواث، فال ٍىون انفشا يف حق اصلائن اهلصهتن ٕال هلست  9"ٕارا اكن إلجياز اًساتق ؿىل جسجَي اًخيخَِ حًزس مسثَ ؿىل 

ن". ، حسة اًيط اًفصويس( كدي كِس اًُص  )ٔبي مت ٕاصِاٍز

س ية مثٌَل ُو موحوذ يف فصوسا، يف حؼّي اًؼيط ألذؼري  12ؿىل مـست  75/74فٌط ألمص  ومن ذالل ُشٍن اًيعّي ًالحغ اًخحاٍن اهلوحوذ يف مست إلجياز، 

 س يواث نٌل ُو مـمول تَ يف مرص. 9رهص مست 

 ُو ألوىل ابًخعحَق ثعحَلا ًلاؿست "ارلاض تلِس اًـام". 75/74وىصى ٔبن هط ألمص زمق 

اًخياسل ؾن ألمالك اًـلاًزة راث إلس خـٌلل اًسىين ٔبو اًخجازي ٔبو اذلصيف اًخاتـة ٌضلوةل اهلخضمن  1981فرباٍص  07اهلمىض يف  81/01ًيؼص اًلاهون زمق  -3

 وازلاؿاث اىلََة وماكثة اًرتكِة واًدس َري اًـلازي واهلؤسساث واًَِئاث وألهجزت اًـمومِة.

 ..121، ض  10/02/1981، مؤزذة يف  06مًضوز ابدلًصست اًصمسَة اًـسذ 

 .2001اهلخضمن كاهون اهلاًَة ًس ية  23/12/2000اهلؤزد يف  2000/06من اًلاهون زمق  40مَلى مبوحة اهلاذت 

 .4، ض  28/06/2000، مؤزذة يف  37مًضوز ابدلًصست اًصمسَة اًـسذ 

 ًـمومِة اهلـسل واهلمتم.اىلسذ ٌَلواؿس اهلخـَلة تزنغ اهلَىِة من ٔبخي اهليفـة ا 1991ٔبجًصي  27اهلمىض يف  91/11من اًلاهون زمق  30ًيؼص اهلاذت  -4

  .693، ض  08/05/1991، مؤزذة يف  21مًضوز ابدلًصست اًصمسَة اًـسذ 

  اهلخضمن اًخوحَِ اًـلازي، اهلـسل واهلمتم. 1990هومفرب س ية  18اهلؤزد يف  90/25من اًلاهون زمق  41ًيؼص اهلاذت  -5

 .1560، ض  18/11/1990، مؤزذة يف  49دلًصست اًصمسَة اًـسذ اب مًضوز

  .1995سخمترب  25اهلؤزد يف  95/26مـسل ممتم مبوحة ألمص زمق 

 .11، ض  27/09/1995، مؤزذة يف  55دلًصست اًصمسَة اًـسذ اب مًضوز

يؼص اهلصسوم اًخيفِشي زمق  ََة  27اهلؤزد يف  91/254ًو  اهلخضمن هَفِاث ٕاؿساذ صِاذت اذلَاست وجسَميِا. 1991حًو

 ..1365، ض  31/07/1991، مؤزذة يف  36ـسذ دلًصست اًصمسَة اًاب مًضوز
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 .اًس يساث اًلضائَة:  -اثًثا

ا يف اىلافؼة اًـلاًزة ومثاًِا: خوحة صُِص  ُياك ٍلوؿة من ألحاكم اًلضائَة اًيت ثـخرب مبثاتة س يس مَىِة، ًو

من اًلاهون اهلسين ادلزائصي: " ٕارا وؿس رسط إبجصام  72فعحلا ًيط اهلاذت  اذلنك تخثدَت اًوؿس تخِؽ ؾلاز: -بٔ 

ًخـَق مهنا  هلخـاكس الٓدص ظاًحا ثيفِش اًوؿس و اكهت اًرشوظ اًالسمة ًامتم اًوؿس وذاظة ماا ؾلس مت ىلك وكضاٍ

 ابًضلك مذوافصت كام اذلنك ملام اًـلس".

ٌوضرتظ يف ُشا اذلنك حِاسثَ ؿىل كوت اًيشء اهلليض تَ حىت ميىن ٕاًزام اهلخـاكس تدٌفِشٍ، وابًخايل ثيفِش     

 اذلنك تلصامة هتسًسًة ًومِة.اًوؿس ابًحَؽ. وجيوس ٔبن ًلرتن 

 مبا ًًل 1996ٔبفًصي  17ويف ُشا إلظاز كضت اىلوكة اًـََا تخازخي    
(1)
: 

اًـلس، يف حاةل ما ٕارا ىلك اًعصف الٓدص  "ٕارا اكن اًلاهون خيول ٌَلايض سَعة ٕاظساز حنك كضايئ ًلوم ملام

 يف اًوؿس ابًحَؽ. ثوافص اًرشوظ اًضلكَة ؾن ثيفِش اًوؿس فٕاهَ اصرتظ مؽ رعل رضوزت

ًخوزَق اًحَؽ  من كضَة اذلال اهـسام وحوذ وؿس زمسي تخِؽ فِال وزفغ اًحائؽ اًخوخَ ٔبمام اهلوزق ومىت زخت

ًـسم ثيفِش اًزتام كاهوين ل ثخوفص فَِ  اًـصيف، فَُس ٔبمام اهلعـون ضسُا ٕاىل اهلعاًحة ابًخـًوغ ٔك ص كاهوين

 اًضلكَة.

ا وٕاظساز حنك ًلوم ملام اًـلس اًـصيف ٍىوهوا كس ٔبساءوا اًخعحَق اًلاهوين. ذما ؤبهَ ابس خجاتة اًلضات هلعَهب 

 .ًخوحة هلغ كصازمه ذون ٕاحاةل"

ـخرب اذلنك اًلضايئ اطلي ٌس خعسٍز اهلوؾوذ هل من اًلضاء ٕلًزام اًواؿس، ٍىون حىٌل اكصفا ؾن وحوذ     ًو

ن اًـلساًـلس اهلوؾوذ تَ، ًوُس مًض ئا هل، فاًلايض يف ُشٍ اذلاةل  ل ٍىون هل ذوزا يف حىٍو
(2)

. 

كري ٔبهَ ًلوم اهلوؾوذ هل إبؿالن زقحخَ  وٕارا ما اس خلصكت اهلست اهليـلس ؿَهيا يف ؾلس اًوؿس تخِؽ اًـلاز من   

 من اًلاهون اهلسين. 72ابًخيفِش اًـَين، وحيصم من ملذضَاث اهلاذت  ذالًِا فٕاهَ ل ميىٌَ اهلعاًحة تـسُا

                                      
 . 145760. مَف زمق 17/04/1996اًلصفة اًـلاًزة.  تخازخي  -ًيؼص يف هفس اهلـىن:  كصاز اىلوكة اًـََا -1

 . 99،  ض  1996مًضوز ابولةل اًلضائَة ، اًـسذ ألول ، س ية 

 . 223852َف زمق ، م 24/05/2000اًلصفة اًـلاًزة تخازخي  -وكصاز اىلوكة اًـََا

 .138، ض  2001مًضوز ابولةل اًلضائَة ، اًـسذ ألول ، س ية 

ن اًـلس ، ض  -2  .53اًصٔبي ٌضلنخوز ايزس ٔبمحس اكمي اًعرييف: ذوز اًلايض يف حىٍو

شا تعسذ ثـَلَِ ؿىل هط اهلاذت  و اًصٔبي  73من اًلاهون اهلسين اهلرصي )اهللاتةل ًيط اهلاذت  102ُو اطلي رُة ٕاًََ اًس هنوزي نشعل يف مسين حزائصي(. ُو

 .132، تيس  2اًوس َط ، ح

 وؿىل اًـىس من رعل ُياك من ٍصى تبٔن اذلنك اًلضايئ ًـس حىٌل مًض ئا ٌَـلس اهلوؾوذ تَ. -

 . 114، ض 1977اصلنخوز َلس ًحُة صًة: ذزوش يف هؼًصة الاًزتام ، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، س ية 
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ؽ اًـلاز ُو الٓدص ًيفس اًضلكَاث اهلخـَلة ابًخوزَق واًدسجَي واًضِص فامي ًخـَق تخِؽ وخيضؽ اًوؿس تخِ   

 اًـلاز.

وكس رُة اًحـغ ٔبن اًوؿس ابًحَؽ ل ٌضِص ابىلافؼة اًـلاًزة ٕاىل ٔبهَ ل ٍصثة ٕال اًزتاماث رسعَة يف رمة    

اًواؿس 
(1)
. 

ىن ل ٌسجَوهنا ول ٌضِصوهنا، وتـس ظسوز كاهون اكن اهلوزلون ٍصمسون ُشٍ اًـلوذ، ًو 2000وكدي س ية     

اهلـسل واهلمتم  2004اهلاًَة ًس ية 
(2 )

ا يف اىلافؼة  فٕان اهلرشغ هط رصاحة ؿىل وحوة جسجََِا وصُِص

حتسة ؿىل ٔبساش كمية اًـلاز حمي اًوؿس  %( 1اًـلاًزة، حِر ٔبسس كاهون اهلاًَة زسٌل كميخَ واحس ابهلائة )

اهلرصخ تَ  َمحَفٌ ابًخـاكس ثحـا 
(3)

  . 

وثفًصـا طلعل ما ٌرسي ؿىل ؾلوذ هلي اهلَىِة من صلكَاث ثخـَق جصمسَة اًـلوذ  وـلس اًحَؽ  مثال ٌرسي 

نشعل ؿىل ؾلس اًوؿس ابًحَؽ  اطلي خيضؽ تسوزٍ ٕلحصاءاث اًضِص اًـلازي 
(4)

  . 

ابىلافؼة تـس ٕامتام ٕاحصاءاث صٍِص وتياء ؿَََ ل ميىن إلحذجاح ابًوؿس ابًحَؽ  اًصمسي يف مواهجة اًلري ٕال 

اًـلاًزة صبٔهَ صبٔن اًحَؽ اًيافش ٔبو اًخام 
(5)

 . 

مبوحة حنك كضايئ ًلوم  ،فاًوؿس اًصمسي مَزم ٔلظصافَ كاهوان واثفاكا وؾصفا، وجيوس ٕازكام اهلمخيؽ ؾن اًخيفِش

ـخرب  يف ُشٍ اذلاةل اهلاعل )اهلوؾوذ هل( س يس مَىِة ُشا اذلنك ملام اًـلس، ًو
(6)
. 

ٔبما اًوؿس اًـصيف تخِؽ ؾلاز فال ٌسجي ول ٌضِص ول ًَزم اًواؿس تدٌفِشٍ، ٔلهَ ابظي من ٔبساسَ، كري ٔبهَ  

ميىن ٔبن ٍصثة اًزتاماث رسعَة تّي ظصفَِ، حِر خيول ٌَعصف اهلوؾوذ هل حق اٌَجوء ٕاىل اًلضاء ٌَمعاًحة 

                                      
 .57و 56، ض  2002َىِة اًـلاًزة ارلاظة ، ذاز ُومة ٌَعحاؿة واًًرش ، س ية حٌلًة اهل  اًلايض محسي ابصا معص: -1

 اهليعة ؿىل ؾلاز. نٌل ُياك اجتاٍ اثين ٍصى رضوزت صِص اًوؿس ابًحَؽ 

 .2004اًَة ًس ية اهلخضمن كاهون اهل 2003ذٌسمرب  28اهلؤزد يف  03/22وما تـسُا من كاهون اًدسجَي اهلـسةل مبوحة اًلاهون زمق  350ًيؼص اهلاذت  -2

 .03، ض  29/12/2003، مؤزذة يف  83مًضوز ابدلًصست اًصمسَة اًـسذ 

 .2004اهلخضمن كاهون اهلاًَة ًس ية  2003ذٌسمرب 28اهلؤزد يف  03/22من اًلاهون زمق  10من كاهون اًدسجَي اهلـسةل مبوحة اهلاذت  2-353ًيؼص اهلاذت  -3

 من اًلاهون اهلسين. 73ًيؼص اهلاذت  - 4

 از واًوؿس ابًـاًزة.وثـس ُشٍ اهلاذت مبثاتة هط ؿام ًعحق ؿىل اكمي اًوؾوذ اًخـاكس، ًوو مل حىن مسٌلت يف اًلاهون اهلسين، مثي اًوؿس ابًِحة واًوؿس ابٕلجي

 .155، ض ،  اًـسذ اًثاًر  2003. مًضوز مبجةل جمَس اصلوةل ، س ية 4983، مَف زمق  15/07/2002ًيؼص كصاز جمَس اصلوةل تخازخي  -5

من  1582، ونشا اهلاذت  04/01/1955من اهلصسوم اهلؤزد يف  28مؽ اًـنل ٔبن جمَس اصلوةل يف ُشٍ اًلضَة ظحق هعوض اًلاهون اًفصويس، ولس امي اهلاذت 

 .1975اًلاهون اهلسين اًفصويس اًلسمي، اطلي اكن معحلا يف ادلزائص ًلاًة س ية 

 ل جتوس فَِ اًضفـة. كصزث اىلوكة اًـََا ٔبن اًوؿس ابًحَؽ -6

 .196، اًـسذ ألول ، ض  1995. مًضوز ابولةل اًلضائَة ، س ية 130337، مَف زمق 10/01/1995كصاز اًلصفة اًـلاًزة تخازخي 



An] هَة و اًس َاس َةجمةل اًححوج اًلاهو    
née] 

 

  ــست

  
- 98 - 

 

  

الرابع العدد 

 جوان 

1025 

تخـًوغ ؾن ؿسم ثيفِش ثـِس ؾلسي مىذوة 
(1)

و ثعحَق من ثعحَل اث اهلسؤوًَة اًـلسًة اًيامجة ؾن . ُو

 إلذالل ابًزتام ؾلسي.  

فاًوؿس اًـصيف تخِؽ ؾلاز ل وحوذ هل ٔبظال، ول ٍصثة ٔبي ٔب ص كاهوين تّي ظصفَِ، ابًيؼص ٕاىل ٔبهَ جمصذ ٕاًزتام 

ظحَـي 
(2 )

حمتثي يف ٕاس هتجان اولمتؽ ًسَوك اًواؿس ثسخة  ،ًوُست ؾلسًة ،مسؤوًَة ٔبذالكِةحمترغ ؾيَ 

 اًواؿس ًوؿسٍ.    ٕاذالف

ًدلي ٔبن وضري ُيا ٕاىل مصحةل ما كدي ٕاجصام اًـلس ختخَف ؾن اًوؿس ابًخـاكس، اطلي ُو اثفاق ًـس مبلذضاٍ    ًو

 اهلخـاكسٍن ٔبو ٔبحسٌُل إبجصام ؾلس يف اهلس خلدي ٕارا ٔبؿَن هل زقحخَ ذالل اهلست اىلسذت.

ذري ؾلس مَزم ماذام كس اس خوكي ؾيارص اًـلس ؤبزاكهَ. نٌل خيخَف اًوؿس ابًخـاكس ؾن اًـلس الاتخسايئ. فِشا الٔ 

و ًخعَة اًضلكَة واًدسجَي واًضِص ٔبًضا ظاهلا اكن موضوؿَ ؾلاز ٔبو حق ؾَين بٔو اكن اًلاهون ًَزم  ُو

اًضلكَة فَِ. فاًـلس الاتخسايئ ًُس جمصذ اٍمتَِس ًـلس هنايئ، تي ُو اًـلس راثَ ٔبول ؤبذريا، وتشا خيخَف ؾن 

اكس اًوؿس ابًخـ
(3)
. 

ٕاحصاءاث اًحَؽ ابهلزاذ اًـَين تعًصلة زضائَة من ظصف مسًٍصة ٔبمالك اصلوةل فامي ًخـَق  اذلنك جصسو اهلزاذ: -ة  

 تَؽ ٔبمالك اصلوةل ارلاظة ٔبو اًـامة ٔبو ٔبظول ؾلاًزة هلؤسساث ٕاكذعاذًة مٌحةل.

 اصلوةل. واًحَؽ هبشٍ اًعًصلة ل ًمت ؾن ظًصق اًلضاء، وٕامنا ؾن ظًصق مسًٍصة ٔبمالك

وكس ثمت ٕاحصاءاث اًحَؽ كضاء ابهلزاذ يف حاةل اس خحاةل ثلس مي ؾلاز مضاغ، وزفغ اهلاًىّي ؿىل اًض َوغ ٌَحَول 

اهللرتحة ٌَلسمة، ٔبو ٕارا اكهت اًلسمة ثفلس اًـلاز كميخَ اهلاًَة. فِىون اذلي ُو تَؽ ُشا اًـلاز اهلضاغ يف اهلزاذ 

 عوزت هلسًة حبسة اًيعُة اًرشؾي لك ماعل. اًـَين، وثلس مي مثن اًحَؽ ؿىل اًرشاكء ت

وثمت معََة اًحَؽ مبـصفة اىلوكة، وجيوس ٔبن ٍىون مزاذا ذاظا ملَلا، حبَر ًلذرص فلط ؿىل اهلالك ؿىل اًض َوغ 

ذون كريمه 
(4)
.
 
 

ىل وكس ٍىون اًحَؽ ابهلزاذ ثيفِشا ذلنك كضايئ ضس مسٍن زفغ ثيفِش اذلنك اًعاذز ضسٍ. ويف ُشٍ حيخاح ألمص إ 

تَـَ ؾن ظًصق زئُس اىلوكة وفق ٕاحصاءاث حيسذُا كاهون إلحصاءاث اهلسهَة وإلذاًزة 
(1)
. 

                                      
 .99ألول ، ض  ، اًـسذ 1996. مًضوز ابولةل اًلضائَة ، س ية 154760، مَف زمق  17/04/1996اًلصفة اهلسهَة تخازخي  -ًيؼص كصاز اىلوكة اًـََا  -1

 من اًلاهون اهلسين: "اهلسٍن مَزم تدٌفِش ما ثـِس تَ. 160خاء يف اهلاذت  -2

 كري ٔبهَ ل جيرب ؿىل اًخيفِش ٕارا اكن الاًزتام ظحَـَا".

ت، س ية  -1 يت، معحوؿاث لكَة اذللوق، خامـة اًىًو  . 70، ض  72، فلصت  2000اصلنخوز ٔبمحس اًزكصذ: اًوخزي يف ؾلس اًحَؽ يف اًلاهون اهلسين اًىًو

"ٕارا ثـشزث اًلسمة ؾَيا، ٔبو اكن من صبهٔنا ٕاحساج هلط هحري يف كمية اهلال اهلصاذ كسمخَ، تَؽ ُشا اهلال  من اًلاهون اهلسين اًيت خاء فهيا: 728ًيؼص اهلاذت  -4

 را ظَحوا ُشا ابٕلحٌلغ".ابهلزاذ ابًعًصلة اهلحٌُة يف كاهون إلحصاءاث اهلسهَة، وثلذرص اهلزاًست ؿىل اًرشاكء وحسمه إ 
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ووضري ُيا ٕاىل ٔبن اًحَؽ ابهلزاذ اًـَين ٌَـلازاث من اًحَوغ راث اًعحَـة ارلاظة، حِر ًيـلس فهيا اًحَؽ جصسو 

اهلزاذ.
 

صسو اهلزاذ ؿاذت ٔلؿىل ٔبو ٔبحسن ؿازط  ٍو
(2)

 . 

، وؿَََ ة مثي ُشا اًحَؽ حصس ميَ يف ؾلس ثوزَلي. فاذلنك جصسو اهلزاذ ُو حبس راثَ س يس مَىِةومؽ رعل ل ًخعَ

 حاخة ًخحََلَ ٔلظصاف اذلجز.  اًخوحة صٍِص يف اىلافؼة اًـلاًزة. ورعل ذومن

خوىل اىلرض اًلضايئ )ًوُس اهلوزق( رممة كِسٍ يف اىلافؼة اًـلاًزة من ٔبخي اًلِام تـمََة ٕاصِاٍز رعل يف  ًو

رتثة ؾن صِص ُشا اذلنك ثعِري اًـلاز و/ٔبو اذلق اًـَين اًـلازي من 2ٔبخي صٍِصن ) ( من اتزخي ظسوزٍ. ًو

ون واًخبٔمِياث اًـًَِة.  لك اًُص

و حنك اكصف وحائز ًلوت اًيشء اهلليض، ول ًلدي اًعـن فَِ تبٔي ظًصق  فاذلنك جصسو اهلزاذ )ٔبمص وليئ(، ُو

ًمت ثيفِشٍ خربا ؿىل اهليفش ؿَََ من ظصق اًعـن. فِو س يس ثيفِشي 
(3)
. 

ًدلي إلصازت ٕاىل ٔبن ُشا اًيوغ من اًحَوغ ل كنب فَِ، ول ضٌلن  فَِ، ول صفـة  ًو
(4)

 . 

ومن اًس يساث اًلضائَة اًيت جس خوحة اًضِص يف اىلافؼة اًـلاًزة اذلنك تخلٍصص اًضفـة  
(5)

. ونشا اذلنك 

تخلس مي مَىِة مضاؿة ؾن ظًصق حنك كضايئ
(6 )

ؤبًضا اذلنك تعحة ؾلس تَؽ ؾصيف. واذلنك ابهلعاذكة ؿىل ظَح 

 ؾلازي ٔبو كسمة وذًة. واذلنك ابًخثخِت اًصحوغ يف اًِحة بٔو اًوظَة...

الحغ ٔبن تـغ اًخرصفاث اًلاهوهَة زمغ ٔبهنا ل ثيلي اهلَىِة اًـلاًزة ول ثًض هئا ول ثـسًِا ٕال ٔبهنا ُشٍ  ًو

ًزة ظاهلا ٔبهنا ثـَلت تـلاز ٔبو حبق ؾَين ؾلازي. ومثاًِا اًوكف اًخرصفاث جضِص يف اىلافؼة اًـلا
(7)

. حِر بٔن 

اًلاهون مل ًـف من ٕاحصاءاث الاصِاز وٕامنا حـَِا جماهَة، وثمت معََاث الاصِاز يف جسالث ذاظة 
(8)

 . 

                                                                                                                        
 من كاهون إلحصاءاث اهلسهَة وإلذاًزة. 764و 2763 762ًيؼص اهلواذ  -1

 اهلخـَق تخبٔسُس اًسجي اًـلازي. 25/03/1976اهلؤزد يف  76/63من اهلصسوم زمق  90واهلاذت 

 من اًلاهون اهلسين مؽ اًخيخَِ ٌَرعبٔ اهلاذي اًوازذ يف ُشٍ اهلاذت: 69ًيؼص اهلاذت  -2

 )والٔحص جصسو( اهلزاذ، ٌوسلط اهلزاذ مبزاذ ٔبؿىل ًوو اكن ابظال". جصمس"ل ًمت اًـلس يف اهلزاًساث ٕال 

 من كاهون إلحصاءاث اهلسهَة وإلذاًزة. 764و  762ًيؼص اهلاذاتن  -3

 ئصي اهلـسل واهلمتم.)اًضفـة( من اًلاهون اهلسين ادلزا 798)اًضٌلن(، و 385)اًلنب( و 360ًيؼص ؿىل اًخوايل اهلواذ:   -4

 من اًلاهون اهلسين. 803ًيؼص اهلاذت   -5

 وما تـسُا من اًلاهون اهلسين. 722اهلاذت  ًيؼص - 6

 اهلخـَق ابٔلوكاف، اهلـسل واهلمتم. 1991ٔبفًصي  27اهلؤزد يف  91/10من اًلاهون زمق  41ًيؼص اهلاذت  -7

 .690، ض  08/05/1991، مؤزذة يف  21ادلًصست اًصمسَة اًـسذ 

 .91/10مىصز من كاهون  8اىلسذ ًىِفِاث ثعحَق اهلاذت   2003فرباٍص  04اهلؤزد  يف  03/51واهلصسوم اًخيفِشي زمق 

  .05، ض  05/02/2003، مؤزذة يف  08ابدلًصست اًصمسَة اًـسذ  مًضوز

 ًـلازي ارلاض ابٔلمالك اًوكفِة.اىلسذ ًضلك وحمخوى اًسجي ا 2003هومفرب  15ًيؼص اًلصاز اًوسازي اهلضرتك اهلؤزد يف  -8
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ًفالحِة ومثاًِا ٔبًضا اًلصازاث إلذاًزة اهلخـَلة ابلس خفاذت من ٔبزايض يف فالحِة يف ٕاظاز اهلسدمثصاث ا
(1)

 . 

ونشعل جضِص حمصزاث اذلَاست اًـلاًزة اًفالحِة اىلصزت من كدي زؤساء اًحضلايث 
(2)

 . 

ياك ؾلوذ اًخرعَط، ٕارا اكهت مفصكة يف كاًة زمسي حمصز من كدي ازلاؿاث اىلََة ٔبو من كدي اهلوزق،  ُو

تياء ؿىل ظَة اًواكلث اًـلاًزة اًولئَة ٔبو اًحضلًة 
(3)

ا جضلك ، فٕاهَ جيوس إ  ا يف اىلافؼة اًـلاًزة ابؾخحاُز صِاُز

 يف ُشٍ اذلاةل س يس مَىِة ٌَمس خفِس.

 ذامتة:

يلَِا بٔو ث اذللوق اًـًَِة اًـلاًزة ٔبو  ثًضئاًخرصفاث اًلاهوهَة اًيت كِس ٕان اًضِص اًـلازي هؼام اطلي ٍصيم ٕاىل 

مت ُشا الٕ  ؿىل مس خوى خمععة موحوذت  ث إبزحاث اًخرصفاث اًلاهوهَة اهلشهوزت يف جسال حصاءثـسًِا، ًو

 اىلافؼاث اًـلاًزة ميىن إلظالغ ؿَهيا ؤبذش ٕافاذاث مبا خاء فهيا من تَاانث.

وكس اؾخرب اهلرشغ ادلزائصي اىلافغ اًـلازي اىلوز ألسايس يف هؼام اًضِوز، وثـخرب اىلافؼة اًـلاًزة اًيت 

 لاًزة وحٌلًة اذللوق وتـر الئامتن اًـلازي.ًسٍصهيا اصلؿامة ألساس َة يف ضحط واس خلصاز اهلَىِة ٌَـ

                                                                                                                        
 .03، ض  19/11/2003، مؤزذة يف  71ابدلًصست اًصمسَة اًـسذ  مًضوز

 اىلسذ ًضلك وحمخوى اًضِاذت اًصمسَة ارلاظة ابهلغل اًوكفي. 2001ماًو  26واًلصاز اًوسازي اهلميض )وسازت اًضؤون اصلًًِة( يف 

  .22، ض  2001 ًوهَو 06، مؤزذة يف  31ادلًصست اًصمسَة اًـسذ 

 1987ذٌسمرب  08اهلمىض يف  87/19من اًلاهون زمق  35و 34و 33ًيؼص اهلواذ  -1

 اهلخضمن ضحط هَفِة اس خلالل الٔزايض اًفالحِة اًخاتـة ًٔلمالك اًوظيَة وحتسًس حلوق اهليخجّي وواحداهتم.

 .1918، ض  1987/ 09/12، مؤزذة يف  50مًضوز ابدلًصست اًصمسَة اًـسذ 

س ية.  وحىون ٕاحصاءاث ٕاؿساذ ؾلوذ  40ـنل ٔبن ُشا اًلاهون ٔبًلي. وحصثة ؿَََ اسددسال كصازاث الاهخفاغ ابهلسدمثصاث اًفالحِة تـلوذ الامذَاس اًفالحِة هلست مؽ اً

ا.  إلمذَاس مـفات من زسوم جسجََِا وٕاصِاُز

 وهلًزس من اًخفعَي:

 اىلسذ ًرشوظ وهَفِاث اس خلالل الٔزايض اًفالحِة اًخاتـة ًٔلمالك ارلاظة ٌضلوةل. 2010ٔبوث  15اهلؤزد يف  10/03من اًلاهون زمق  8ًيؼص اهلاذت 

 .04، ض   18/10/2010، مؤزذة يف  46مًضوز ابدلًصست اًصمسَة اًـسذ 

 اهلخضمن اًخوحَِ اًـلازي، اهلـسل واهلمتم. 1990هومفرب س ية  18اهلؤزد يف  90/25من اًلاهون زمق  41ًيؼص اهلاذت  -2

ََة  27اهلؤزد يف  91/254هلصسوم اًخيفِشي زمق وا  اهلخضمن هَفِاث ٕاؿساذ صِاذت اذلَاست وجسَميِا. 1991حًو

 اهلخضمن ٕاحساج اًواكلث اًـلاًزة ٌَدس َري اذلرضي. 22/12/1990اهلؤزد يف  90/405اهلصسوم اًخيفِشي زمق  ًيؼص -3

 .1803، ض  26/12/1990، مؤزذة يف  56دلًصست اًصمسَة اًـسذ اب مًضوز

 .2003هومفرب  05اهلؤزد يف  03/408اهلـسل واهلمتم مبوحة اهلصسوم اًخيفِشي زمق 

 .13، ض  09/11/2003، مؤزذة يف  68دلًصست اًصمسَة اًـسذ اب مًضوز
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يا ٕاجصاس ألمهَة اًلاهوهَة واًـمََة ٕلحصاء صِص اًـلاز، وثحّي ٔبن خمخَف اًـلوذ  ومن ذالل ُشا اًححر حاًو

ا ابىلافؼة اًـلاًزة  ا تّي ألظصاف ويف مواهجة اًلري لتس من صُِص واًواثئق حىت حىدسة اذلجَة وحصثة بآثُز

 مواؾَس مضحوظة كاهوان.ايلخعة وفق 

ومن ُيا وس خزَط اصلوز اهلِم اطلي ًَـحَ اىلافغ اًـلازي، ورعل من ذالل حفط اًواثئق ارلاضـة ٌَضِص  

ة ؤبََُة ألظصاف ومسى حصة ألوزاق اهلعَوتة حفلوق  .كعس ٕامتام ٕاحصاء إلصِاز اًـلازي ،واًخحلِق يف ًُو

ا يف اىلافؼة اًـلاًزة.اهلَىِة اًـلاًزة واذللوق اًـًَِة ل ٍىون   ًِا ٔب ص ٕال من اتزخي صُِص

تلي ٔبن وضري ٕاىل ٔبن اىلافغ اًـلازي، وُو ميثي َُئة ٕاذاًزة، كس ٍصفغ ٕاصِاز ؾلس ما، ًسخة من ألس حاة، 

تَس ٔبن كصازاث اىلافغ اًـلازي، سواء ٔباكهت جصفغ إلًساغ ٔبو جصفغ إلحصاء، حىون كاتةل ٌَعـن فهيا ٔبمام 

اهلخضمن ٕاؿساذ  12/11/1975اهلؤزد يف  75/74من ألمص  24خط، وفق ما خاءث تَ اهلاذت اًلضاء ايل 

 مسح ألزايض اًـام وثبٔسُس اًسجي اًـلازي.

ضاث  نٌل ٔبن اهلرشغ ادلزائصي حـي من ٔبدعاء اىلافغ اًـلازي ٔبدعاء مصفلِة، حِر ثخحمي اصلوةل لك اًخـًو

ثعحَلا ًيط اىلافغ اًـلازي اًيت ٍصحىهبا ٔبزياء ذمازس خَ رمامَ، ؾن ألرضاز اًيت ثعُة اًلري من حصاء ٔبدعاء 

كري ٔبهَ ٌضلوةل اذلق يف ذمازسة ذؾوى اًصحوغ ضس اىلافغ يف حاةل ارلعبٔ  ، 75/74من ألمص  23اهلاذت 

 ادلس مي.

 وذؾوى اهلسؤوًَة اىلَصنة ضس اصلوةل جية ٔبن حصفؽ يف بٔخي ؿام حيسذ اتخساء من اندضاف فـي اًرضز وٕال

 ( اتخساءا من ازحاكة ارلعبٔ. 15مؽ اًـنل ٔبن ذؾوى اًخـًوغ ثخلاذم مبيض مخسة ؾرش س ية ) ،سلعت اصلؾوى

 

جتيخٌا من ذالًِا ؾصط الٓزاء اًفلَِة يف اًححر مؽ ويف ألذري هلول ٔبن ُشٍ جمصذ حماوةل ؿَمَة مذواضـة 

و  ملازهة يف فلَِة وجرشًـَة وكضائَة تسزاساث ٕا صائَ حبر حيخاح ٕاىل ثسؾميَ اًرتنزي ؿىل اًلاهون ادلزائصي، ُو

  اهلس خلدي.
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 اهلصاحؽ: 

  اهلخضمن ٕاؿساذ مسح ألزايض اًـام وثبٔسُس اًسجي  1975هومفرب  12اهلؤزد يف  75/74ألمص زمق

 اهلـسل واهلمتم. ، اًـلازي

  سل واهلمتم، اهلـ اهلخـَق تخبٔسُس اًسجي اًـلازي 1976مازش  25اهلؤزد يف  76/63اهلصسوم زمق. 

  اهلـسل واهلمتم. اهلخضمن اًلاهون اهلسين 1975 سخمترب 26اهلؤزد يف  75/58زمق ألمص ، 

  06، اًـسذ  1999توزيك َلس: اًخوزَق وإلصِاز اًـلازي ، ملال مًضوز مبجةل اهلوزق ، س ية . 

 جةل اهلوزقل مًضوز مبملا،  ًَىل زسيق: اًخرصفاث اًلاهوهَة اًواحدة اًضِص والآثز اهلرتثحة ؾن اًلِس  ،

 . 5، اًـسذ  1998س ية 

 ادلزائص ، ،   اهلؤسسة اًوظيَة ٌَفٌون اهلعحـَة، اًوخزي يف هؼًصة اذلق توخَ ؿام  :صلنخوز َلس حس يّي

 . 1983س ية 

 2002جةل جمَس اصلوةل، س ية ملال مًضوز مب .ًَىل سزويق: هؼام اًضِص وٕاحصاءاثَ يف اًلاهون ادلزائصي ،

 .اًـسذ اًثاين

  اهلخـَق ابًسجي اًـلازي 25/03/1976اهلؤزد يف   76/63اهلصسوم 

 -1 Allex Weill. Et François Terre. Droit civil. Les obligations . Dalloz . 4.ieme 

ed . 1986 . p 126.  

  مًضوز مبجةل اىلوكة530111، مَف زمق  22/08/2008كصاز اًلصفة ادليائَة ابىلوكة اًـََا  تخازخي . 

 ، اًـسذ اًثاين . 2008اًـََا ، س ية 

 حبر مًضوز مبجةل اًـَوم إلكذعاذًة  اًضِص اًـلازي يف ضوء اًلضاء ادلزائصي: فِاليل ؿًل ،

  . 2، اًـسذ  2000س ية والاحامتؾَة وإلوساهَة ، لكَة اذللوق ، خامـة ادلزائص ، 
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  مًضوز ابولةل اًلضائَة ، 113840َف زمق ، م 07/02/1994كصاز اًلصفة اهلسهَة ابىلوكة اًـََا  تخازخي .

 ، اًـسذ اًثاين . 1994س ية 

  1992، س ية   لضائَةاًةل ولاب . مًضوز68 476زمق ، مَف  21/10/1990اىلوكة اًـََا تخازخي كصاز  ،

 ألول . ـسذاً

  1989 ، س ية لضائَةاًةل ولاب . مًضوز31416، مَف زمق  04/01/1984اىلوكة اًـََا تخازخي كصاز  ،

 ألول. ـسذاً

 .كاهون إلحصاءاث اهلسهَة وإلذاًزة 

  اًـلازي اًسجي وثبٔسُس اًـام ألزايض مسح ٕاؿساذ خضمناهل  75/74 زمق مصمن الٔ  24ونشا اهلاذت ، 

 اهلـسل واهلمتم.

 مبجةل جمَس اصلوةل  مًضوز. 8207، مَف زمق   17/02/2002اًلصفة ألوىل تخازخي  -كصاز جمَس اصلوةل

 .105، اًـسذ اًثاًر .، ض  2003ة ، س ي

  10ـسذ ، اً جةل اهلوزقملال مًضوز مب،  ثلٌَاث مصاكدة اًـلوذ ارلاضـة ًإلصِاز :توحالسة معصاهلوزق  ،

 . 2000س ية 

 خضمن ثيؼمي اهلعاحل ارلازحِة ٔلمالك اهل  1991مازش  02مىض يف اهل 91/65زمق  خيفِشياً صسوم اهل

 .اصلوةل واذلفغ اًـلازي

 مفدض َة معاحل ٔبمالك اصلوةل خضمن ثيؼمي اهل  2008ماي  14مىض يف اهل 08/144زمق  خيفِشياً م صسو اهل

 وظالحِاهتا. واذلفغ اًـلازي

 ًعاحل وماكثة مسٍصايث ٔبمالك اصلوةل هلسذ اىل 1991ًوهَو  04يف  مىضاهلاهلاًَة(  تز ا)وساًوسازي لصاز ا

 .ومسٍصايث اذلفغ اًـلازي ؿىل مس خوى اًولايث
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 ًَخيؼمي اصلاذًل هلفدض َاث ٔبمالك ٌ سذ اىل 1991ًوهَو  04يف  مىضاهلاهلاًَة(  تز ا)وساًوسازي ز لصاا

 .اصلوةل واذلفغ اًـلازي

  2004اهلخضمن كاهون اهلاًَة ًس ية  2003ذٌسمرب  28اهلؤزد يف  03/22اًلاهون زمق. 

 ف اًواحة ذفـِا ٌَرًزية اطلي حيسذ اهلحاً 2009ماي  25اهلاًَة( اهلؤزد يف  تز ااًلصاز اًوسازي )وس

 .اًـمومِة ؾن اذللوق اىلعةل ملاتي ذسماث ثؤذهيا اىلافؼاث اًـلاًزة

  ابولةل اًلضائَة ، مًضوز،194437، مَف زمق  26/04/200كصاز اًلصفة اًـلاًزة ابىلوكة اًـََا تخازخي 

 . 2000اًـسذ ألول ، س ية 

  :اًس ية ، اًـسذ اًخاسؽوز مبجةل اىلامات، مرص، ، حبر مًضاًخلَِس واًدسجَي اًفصق تّئبمحس زمزي

 وما تـسُا. 123،  ض  1938، س ية اًثامٌة ؾرشت

  َلس حس يّي: اًوخزي يف اًخبٔمِياث اًضرعَة واًـًَِة يف اًلاهون اهلسين ادلزائصي، اهلؤسسة اًوظيَة

 وما تـسُا. 69، ض  1986ٌَىذاة، س ية 

 ًاهلـسل واهلمتم ثرشوظ ذمازسة ألوضعة اًخجاًزة خـَقهل ا 2004 ٔبوث 14ؤزد يف اهل 04/08لاهون زمق ا. 

  اهلخضمن اًلاهون اًخجازي، اهلـسل واهلمتم. 1975 سخمترب 26اهلؤزد يف  75/59ألمص زمق 

  اهلخضمن كاهون إلحصاءاث ادلزائَة، اهلـسل واهلمتم 1966ًوهَو  08اهلؤزد يف  66/155ألمص زمق. 

  اهلـسةل واهلمتمة اهلخـَق تخبٔسُس اًسجي اًـلازي 1976مازش  25اهلؤزد يف  76/63اهلصسوم زمق.  

  اهلـسةل واهلمتمة  اهلخـَق تخبٔسُس اًسجي اًـلازي 1976مازش  25اهلؤزد يف  76/63اهلصسوم زمق

 .1999خضمن كاهون اهلاًَة ًس ية اهل  1998ذٌسمرب  31مىض يف اهل 98/12 زمق من اًلاهون 31اهلاذت مبوحة 

  اهلخـَق تدٌؼمي رمية اهلوزق. 2006فرباٍص  20اهلؤزد يف  06/02اًلاهون زمق 
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  اىلسذ ًرشوظ الاًخحاق مبِية اهلوزق  2008ٔبوث  03اهلميض يف  08/242اهلصسوم اًخيفِشي زمق

 .وذمازس هتا وهؼارما اًخبٔذًيب وكواؿس ثيؼميِا

  اىلسذ ٔلثـاة اهلوزق 2008ٔبوث  03اهلميض يف  08/243اهلصسوم اًخيفِشي زمق. 

  حماس حة اهلوزق  اىلسذ ًىِفِاث مسم 2008ٔبوث  03اهلميض يف  08/244اهلصسوم ثيفِشي زمق

 .ومصاحـهتا

 اىلسذ ًرشوظ وهَفِاث جس َري ألزص َف  2008ٔبوث  03اهلميض يف  08/245زمق  اهلصسوم اًخيفِشي

 .اًخوزَلي وحفؼَ

 اهلعاحل ارلازحِة ٔلمالك  خضمن ثيؼمياهل  1991مازش  02مىض يف اهل 91/65زمق  خيفِشياً صسوم اهل

 .اصلوةل واذلفغ اًـلازي

 مفدض َة معاحل ٔبمالك اصلوةل خضمن ثيؼمي اهل  2008ماي  14مىض يف اهل 08/144زمق  خيفِشياً صسوم اهل

 وظالحِاهتا. واذلفغ اًـلازي

  06، ض  18/05/2008ة يف ذمؤز،  25ـسذ اًادلًصست اًصمسَة. 

 ًواهلخضمن ثـَّي اىلافؼاث   2013مازش  12مىض يف اهل هلاًَةمن ظصف وسٍص ا مىض اًوسازي اهللصاز ا

  اًـلاًزة وحتسًس ذوائص ٕادذعاظِا.

 ًواهلخضمن ثـَّي مفدض َاث ٔبمالك   2012مازش  12يف من ظصف وسٍص اهلاًَة  مىضاًوسازي اهللصاز ا

 اصلوةل وحتسًس ذوائص ٕادذعاظِا.

  ًذاز اًـَوم ًٌَرش  ألحاكم خـسًالث ؤبحسجمحسي ابصا معص: هلي اهلَىِة اًـلاًزة يف ضوء بٓدص ا ،

 . 2002، ظحـة  واًخوسًؽ

  اهلـسل واهلمتم. اهلخضمن اًلاهون اهلسين 1975 سخمترب 26اهلؤزد يف  75/58زمق ألمص ، 
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 ًإلس خـٌلل راث اًـلاًزة ألمالك ؾن اًخياسلاهلخضمن  1981 فرباٍص 07 يف مىضاهل 81/01 زمق لاهونا 

 واهلؤسساث اًـلازي واًدس َري اًرتكِة وماكثة اىلََة وازلاؿاث ٌضلوةل اًخاتـة اذلصيف ٔبو اًخجازي ٔبو اًسىين

 .اًـمومِة وألهجزت واًَِئاث

  2001اهلخضمن كاهون اهلاًَة ًس ية  23/12/2000اهلؤزد يف  2000/06اًلاهون زمق. 

  غ اهلَىِة من ٔبخي اهليفـة اىلسذ ٌَلواؿس اهلخـَلة تزن  1991ٔبجًصي  27اهلمىض يف  91/11اًلاهون زمق

 اًـمومِة اهلـسل واهلمتم.

  ََة  27اهلؤزد يف  91/254اهلصسوم اًخيفِشي زمق اهلخضمن هَفِاث ٕاؿساذ صِاذت اذلَاست  1991حًو

 وجسَميِا.

 ولةل اًلضائَة اب ،مًضوز145760زمق . مَف 17/04/1996تخازخي  اًلصفة اًـلاًزة.  -كصاز اىلوكة اًـََا، 

 . 99ض  ،  1996س ية  ، ولاًـسذ الٔ 

  ولةل اًلضائَةمًضوز اب ، 223852زمق مَف  ، 24/05/2000 تخازخي اًلصفة اًـلاًزة -كصاز اىلوكة اًـََاو 

 .138ض  ، 2001س ية  ، اًـسذ ألول ،

  1977َلس ًحُة صًة: ذزوش يف هؼًصة الاًزتام ، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، س ية . 

 :2002 ، ذاز ُومة ٌَعحاؿة واًًرش ، س ية اًـلاًزة ارلاظةحٌلًة اهلَىِة  محسي ابصا معص . 

 اهليعة ؿىل ؾلاز. نٌل ُياك اجتاٍ اثين ٍصى رضوزت صِص اًوؿس ابًحَؽ 

  2004اهلخضمن كاهون اهلاًَة ًس ية  2003ذٌسمرب  28اهلؤزد يف  03/22اًلاهون زمق. 

  2004َة ًس ية اهلخضمن كاهون اهلاً  2003ذٌسمرب 28اهلؤزد يف  03/22اًلاهون زمق. 

  2003. مًضوز مبجةل جمَس اصلوةل ، س ية 4983، مَف زمق  15/07/2002كصاز جمَس اصلوةل تخازخي 

 ،  اًـسذ اًثاًر.
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  1995. مًضوز ابولةل اًلضائَة ، س ية 130337، مَف زمق 10/01/1995كصاز اًلصفة اًـلاًزة تخازخي  ،

 اًـسذ ألول .

  مًضوز ابولةل اًلضائَة ، 154760، مَف زمق  17/04/1996هَة تخازخي اًلصفة اهلس -كصاز اىلوكة اًـََا .

 ، اًـسذ ألول . 1996س ية 

  ،يت، معحوؿاث لكَة اذللوق، خامـة اًىًوت ٔبمحس اًزكصذ: اًوخزي يف ؾلس اًحَؽ يف اًلاهون اهلسين اًىًو

 . 2000س ية 

  اهلـسل واهلمتماهلخـَق ابٔلوكاف،  1991ٔبفًصي  27اهلؤزد يف  91/10اًلاهون زمق. 

  مىصز من  8اىلسذ ًىِفِاث ثعحَق اهلاذت   2003فرباٍص  04اهلؤزد  يف  03/51اهلصسوم اًخيفِشي زمق

 .91/10كاهون 

  اىلسذ ًضلك وحمخوى اًسجي اًـلازي ارلاض  2003هومفرب  15اًلصاز اًوسازي اهلضرتك اهلؤزد يف

 ابٔلمالك اًوكفِة.

 ًضلك وحمخوى اًضِاذت اىلسذ ً  2001ماًو  26يف  ًضؤون اصلًًِة()وسازت ا ميضاًوسازي اهللصاز ا

 .اًصمسَة ارلاظة ابهلغل اًوكفي

  اهلخضمن ضحط هَفِة اس خلالل ألزايض اًفالحِة 1987ذٌسمرب  08اهلمىض يف  87/19اًلاهون زمق

 اًخاتـة ًٔلمالك اًوظيَة وحتسًس حلوق اهليخجّي وواحداهتم.

  اىلسذ ًرشوظ وهَفِاث اس خلالل ألزايض اًفالحِة  2010ٔبوث  15 اهلؤزد يف 10/03اًلاهون زمق

 اًخاتـة ًٔلمالك ارلاظة ٌضلوةل.

 ٌَدس َري  اهلخضمن ٕاحساج اًواكلث اًـلاًزة 22/12/1990اهلؤزد يف  90/405زمق  اهلصسوم اًخيفِشي

 اذلرضي.
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 "اهلساز ،اىلخوى و ألًَاث"اهلَثاق اًـصيب ذللوق إلوسان

 "بٔ" تمساؿس تبٔس خار،ٌوس هوال/رتألس خا      

 خامـة سـَست      

 ملسمة:

حؼَت حلوق إلوسان ابُامتم هحري ؿىل اهلس خوى إلكَميي، واكهت الاهعالكة ألوىل ًِشا الاُامتم من  

اكن جمَس ٔبوزواب ُو اًصائس واًعََـي يف ُشا اولال، وزسؿان ما اهدرش ُشا الاُامتم كس  اًلازت ألوزوتَة، و

 ت ألمٍصىِة وإلفًصلِة واًوظن اًـصيب ٔبذريا.ٌَلاز 

، وكس ثضمن مِثاق ٕاوضاهئا يف تـغ مواذٍ، ما ًيط ؿىل 1945ثبٔسست خامـة اصلول اًـصتَة يف ؿام ًلس 

رضوزت اًخـاون اًـصيب اهلضرتك، واذلفاع ؿىل اس خلالل وس َاذت لك اصلول اًـصتَة ألؾضاء يف ُشٍ ادلامـة، 

خاء ذاًَا من اًضٌلانث اًالسمة سلاًة ُشٍ  ن حلوق إلوسان، وابًخايلبٔ يف صًوىٌَ مل ًخضمن ٔبي ماذت 

 اذللوق.

ًـخرب طلعل ظري وثيؼمي حلوق إلوسان، بٔ ثـخرب ادلامـة اًـصتَة ٔبكسم مٌؼمة ٕاكَميَة، ًوىهنا ثبٔدصث نثريا يف ث

ي، ظسز اهلَثاق  اًيؼام اًـصيب ذللوق إلوسان مذبٔدصا ؾن ألهؼمة إلكَميَة، وتـس صس وحزز وخماط ظًو

.1994 اًـصيب ذللوق إلوسان
1
 

ؿرب حىٌصس ُشٍ اذللوق يف هعوض  ،ٔبن ٍىون اكفِا وفـََا ًلذيضالاُامتم إلكَميي حبلوق إلوسان  و ظاهلا ٔبن

مبا فهيا الًَٓاث اًخعحَلِة سلاًة ُشٍ  ،مِثاكَِ حتخوي ؿىل اًضٌلانث اًاكفِة واًضامةل ًلك حلوق إلوسان

اهلَثاق اًـصيب ذللوق إلوسان اًعاذز ؾن  ثضمن: ُي يف ُشا اًعسذ ُواًسؤال اطلي ًعصخ ٕان ، فاذللوق

 ادلامـة اًـصتَة، اًضٌلانث اًىفِةل ابحرتام ُشٍ اذللوق وحٌلٍهتا؟ 

                                      
1
 .  5، ض. 2012، ًحيان، سـسي َلس ارلعَة، حلوق إلوسان يف هعاق خامـة اصلول اًـصتَة، مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة، اًعحـة ألوىل، تريوث - 
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مَثاق اًـصيب ذللوق َ ٌ  عط اهلححر ألولخيٕاىل مدحثّي:  سُمت ثلس مي اًححر دساؤل،ًإلخاتة ؾن ُشا اً 

 اًعاذز يف َثاق اًـصيب ادلسًس ذللوق إلوساناهل  فسُذعصق ٕاىل، ٔبما اهلححر اًثاين 1994 ًس ية إلوسان

2004.                

 1994 ًس ية اهلححر ألول: اهلَثاق اًـصيب ذللوق إلوسان

ؿام  شل هجوذُا ٔلخي وضؽ مرشوغ هلَثاق ؾصيب ذللوق إلوسان مٌشتحخامـة اصلول اًـصتَة تسٔبث  

ًمت ٕاظساز ُسا اهلَثاق ٕال تـس مصوز حوايل ٔبزتـة وؾرشٍن ؿاما، هدِجة ٌَعـوابث اًيت  ، كري ٔبهَ مل1970

، خحاٍن اًىدري يف مواكف اصلول ألؾضاء حول اهلضاًزؽ اًيت ٔبؿسث ًِسا اهلَثاقاً واهجت ادلامـة، ومن تُهنا 

من حتفغ تـغ اصلول ؿىل  ، ٔبظسزث ادلامـة اًـصتَة اهلَثاق اًـصيب ذللوق إلوسان، ابًصمغ1994ويف سخمترب 

تـغ مواذٍ.
1 
 

اهلعَة ) َمضموه، و نشا ول(اهلعَة الٔ )وضبٔت وػِوز اهلَثاق اًـصيب ذللوق إلوسان  ؿَََ، سُمت ذزاسةو  

يف ُشا  بًَٓة إلرشاف واًخيفِش و، اًثاًر(اهلعَة ) َوة اهلَثاق اًـصيب ذللوق إلوسان، مث ؾ اًثاين(

 .اًصاتؽ(اهلعَة )اهلَثاق

 1994 ًس يةة ألول: وضبٔت وػِوز اهلَثاق اًـصيب ذللوق إلوسان اهلعَ

ةل من اهلياكضاث  ةل ثضبٔن اؾامتذٍ و ،ؾصفت وضبٔت اهلَثاق سَسةل ظًو ٕاىل  ٕادصاخَ ومصث مبصحةل ظًو

مٌس اًس خٌُاث ؾيسما ظصحت فىصت اثفاكِة ؾصتَة ذللوق إلوسان ٔلول مصت يف احامتغ اىلامّي  ، و رعلاًوحوذ

 .1960يـلس يف ذمضق س ية اًـصة اهل 

 من ذالل ،وتـس مصوز مثاين س يواث ٔبؾَس اًخـحري ؾن ُشٍ اًفىصت يف مؤمتص تريوث ثضلك ٔبنرث حٌلسا وثبٔهَسا

ٕاظساز ثوظَة ثعاًة اٌَجية اصلامئة اًـصتَة ذللوق إلوسان مبخاتـة اهلرشوغ ووضؽ مِثاق ؾصيب ذللوق 

ذالل ُشٍ اصلوزاث  يف هتا اًس خة اهلخخاًَة، واذوز ت اٌَجية مضن ُشا اًِسف ظَةلَإلوسان، حِر مع

ورعل من ٔبخي ثلسميَ ٌضلول ألؾضاء  ،ظَة من ألمّي اًـام ٌَجامـة حتٍصص هط اهلَثاق يف رمةل س خة ٔبصِص

 ذش اسدضازت ذرباء من ألدم اهلخحست حول ُشٍ اهلِام.بٔ مؽ 

                                      
1
 .66سـسي َلس ارلعَة، اهلصحؽ اًساتق، ض.  - 
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 ذوزثَ اًثالزّي ًـعي رممة إلرشاف من جمَس ادلامـة يف 2668، ظسز اًلصاز زمق 1970 سخمترب 10يف  و

 10ؿىل اهلَثاق وحتضري مرشوغ هل ٌَجية ارلرباء اًيت كام تخـَهنا، وفـال كامت دلية ارلرباء مبِارما تّي اتزخي 

ََة  10ٔبفًصي و مبلص ألماهة اًـامة ٌَجامـة، ويف دذام ٔبصلاًِا اؾمتسث مرشوغ مِثاق ذللوق  1971حًو

ٔلؾضاء يف ادلامـة ًإلتساء ٔبزاهئم فَِ.إلوسان ؾصط ؿىل اصلول ا
1
  

 شذوتـس ُشا اهلرشوغ كام ألمّي اًـام ٌَجامـة تخلسميَ ٕاىل ددرٍين رممهتٌل ٕاؿاذت حتٍصص مرشوغ اهلَثاق مؽ الٔ   

ي ملص مب يف الاؾخحاز  حسٔبٍن ٔبساس َّي ٌُل: مدسٔب اًـاهلَة ومدسٔب ارلعوظَة، ومت ُشا اًـمي يف ثووس تـس حتًو

وكام اًلسم اًلاهوين ًٔلماهة اًـامة ٌَجامـة إبهناء ُشا اهلرشوغ وٕاؿاذت ثلسميَ ٌضلول ألؾضاء من ، اادلامـة ٕاٍهي

 خسًس.

 1985ويف ُشٍ ألزياء ؾلسث اٌَجية اصلامئة اًـصتَة ذللوق إلوسان احامتؾِا ارلامس يف صِص مازش من س ية 

اث اهللسمة يف اهلرشوغ ألول من ظصف اصلول يف الاؾخحاز اهلالحؼ ألذشمؽ  ،ًخلسمي مرشوغ حمصز ٌَمَثاق

مؽ اًـنل ٔبن اٌَجية اس متصث ، َثاقاهل كري ٔبن جمَس ادلامـة زفغ اًيط ادلسًس اهلـسل هلرشوغ  ة،اًـصتَة اًامثهَ

تسون ًىن ترضوزت ذزاس خَ وحتََهل ٔبنرث  1986خاهفي  17يف اًـمي ؿىل ُشا اهلرشوغ يف احامتؾِا تخووس يف 

 هدِجة.

ػِص مرشوغ خسًس ٌَمَثاق اًـصيب ذللوق إلوسان مت حتضرٍي ابًلاُصت من ظصف  1993يواث ويف وتـسُا ثس  

ؿسا هفس اٌَجية اصلامئة، واهلالحغ يف ُشا اهلرشوغ ادلسًس ٔبهَ اؾمتس ثلًصحا هفس هعوض اهلرشوغ ألول فامي 

يب ذللوق إلوسان من ظصف جمَس وابًفـي مت ٔبذريا اؾامتذ اهلَثاق اًـص، حصثُهبا وٕاضافة ٔبزتـة مواذ خسًست هل

.1994 سخمترب 14خامـة اصلول اًـصتَة تخازخي 
2
  

 1994 ًس ية اهلعَة اًثاين: حمخوى مِثاق اًـصيب ذللوق إلوسان

ماذت وسؾت ؿىل اًيحو اًخايل: اًلسم ألول واًثاين ًخـَلان حبلوق  43ًخضمن ُشا اهلَثاق ذًحاخة و 

ذرباء حلوق إلوسان، واًلسم اًصاتؽ ًخـصط ٕاىل ذدول اهلَثاق حزي  إلوسان، واًلسم اًثاًر ًيؼم دلية

 اًخيفِش.

                                      
1
 .205و  204 ، ض.2009هـمية معميص، اًوايف يف حلوق إلوسان، ذاز اًىذاة اذلسًر، اًلاُصت،  - 
2
 .205هـمية معميص، اهلصحؽ اًساتق، ض.  - 
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اصلًحاخة ؿىل ٔبن ػل وضؽ يف اًـامل اًـصيب إلسالم واصلٍن وادذاٍز ؾن تلِة ارلَق ؿىل ٔبساش مداذئ  هعت

اةل واهلساوات وثؤنس اصلًحاخة ؿىل حق اًس َاذت ؿىل اًرثواث وؿىل اذلًصة واًـس، ألدوت واهلساوات تّي اًياش

 وذاظة ؿىل رضوزت اًلضاء ؿىل اٍمتَزي اًـيرصي.

َة من ٔبن نٌل  ـاهلي ذللوق إلوسان واًـِسٍن اًؿالن الٕ ُياك ٕاصازت ٕاىل ازثحاظ اًـامل اًـصيب ابًواثئق اصلًو

ؿىل اًـالكة تّي حلوق إلوسان واًسنل اًـاهلي و ثبٔهَساصلًوَّي ذللوق إلوسان، 
1
. 

واهلخـَلة حبلوق  ،مواذ اهلَثاق فِياك اذللوق اهليعوض ؿَهيا يف اهلواذ ألوىل من اهلَثاق ٔبما ابًًس حة هلضمون

َة وؿىل زٔبسِا اذلق يف ؿسم اًخفصكة واذلصايث  إلوسان اهلصثحعة ثضرعَ واهلشهوزت يف خمخَف اًيعوض اصلًو

 اًـامة اهلشهوزت يف اًـِسٍن.

ا وحق حٌلؾي يف ماذثَ اهلَثاق اًـصيب مثي اهلَثاق إلفًصلي  و كس ٔبنس ؿىل حق اًضـوة يف ثلٍصص معرُي

ا الاكذعاذي  ألوىل وحلِا يف اًخرصف يف موازذُا اًعحَـَة ويف حتسًس هؼارما اًس َايس وثبٔمّي منُو

ؤنس اهلَثاق ؿىل اذللوق 1966من اًـِسٍن  1من اهلَثاق اهلعاتق ٌٌَلذت  1والاحامتؾي واًثلايف )اهلاذت  (، ًو

ابٕلضافة ٕاىل ثـصضَ ٌَضٌلانث اًلاهوهَة اًيت  ،ألساس َة ذون متَزي رمٌل اكهت ظحَـخَ ٔبو ٔبساسَ واذلصايث اًـامة

 .10 ٕاىل اهلاذت 6ثضميهتا اهلواذ من اهلاذت 

 18اهلَثاق ثوكِؽ ؾلوتة إلؿسام ؿىل ألظفال اًحاًلّي ٔبكي من  مييؽ ،ووحٌلًة ذاظة ًحـغ فئاث ألصزاض

اهلصضـاث بٔو إلؿسام ًالزحاكة ادلصامئ اًس َاس َة اكلهلالابث، و وضؽ اً اًًساء اذلوامي ذلّي ىلس ية وؿ

 وثـخرب وعي من اذلاًخّي ألذريثّي خسًست ابًًس حة ٔلهؼمة حلوق إلوسان اًـاهلَة وإلكَميَة.

ٕاىل حًصة وحق اًخيلي وادذَاز إلكامة مؽ  20ميىن إلصازت من ذالل اهلاذت  ،مضن اذلصايث اهلضموهة ٔبًضا و

اهلىوج تسوةل مـَية )اهلاذت ؿىل ٌؽ اصلوةل من حصمان اًضرط ملاذزت ٔبو ذدول ٔبًة ذوةل ؾصتَة، ٔبو ٕازكامَ م 

صثحط ُشا اًوضؽ حبق اًضرط يف ظَة اٌَجوء اًس َايس )اهلاذت 21 (، مؽ مٌؽ اصلول من ظصذ 23(، ٍو

اء يف اهلَثاق إلفًصلي ذللوق ُشٍ اهلواذ ٔبهنا معاتلة هلا خ ؿىلواهلالحغ  ،اًالحئّي اًس َاس َّي من ٕاكَميِا

 .   12 مضن ماذثَ 1981إلوسان واًضـوة ًس ية

                                      
1
 هـمية معميص، اهلصحؽ هفسَ. - 
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اًـلِست واًخفىري واًفىص وذمازسة اًعلوش اصلًًِة ذون اهلساش حبق  حصثحط ُشٍ اذلصايث ٔبًضا تبٔموز اصلٍن وو 

 الٓدٍصن.

يت ٔبنسث ؿىل اذللوق ازلاؾَة اً 19ووضري ٕاىل ٔبن ٔبمه اهلواذ ادلسٍصت ابًخشنري يف ُشا اهلَثاق ثخـَق ابهلاذت 

سَعة ؤبََُة ذمازسة اذللوق اًس َاس َة، وهـين تشعل حق اًضـة  ٌَضـوة من ذالل مٌح اًضـة ٔبساسا و

و ألمص اطلي ل ًامتىش مؽ ٔبهؼمة اذلنك اًساًز ،يف ادذَاز اذلامك واًيؼام اًس َايس اطلي ًعَح يف اًحضل يف  ةُو

اذلق اًيلايب وحق إلرضاة اطلي ما ٍزال حمسوذ  تاًيت ثضمي 25هلاذت و هفس الاجتاٍ ثخزشٍ ا، اًوظن اًـصيب

 تـغ اصلول اًـصتَة. يف

ثَزتم اصلول تضٌلن حتلِق ما خاء من حلوق وحصايث ومن ٔبمهِا: ٕاًزامِة ضٌلن اًخـَمي  ،ويف ملاتي ُشٍ اذللوق

ورضوزت  ،36 اهلاذتيف ة واًـنل ، وحتلِق اًوظيَة اًـصتَة ؾن ظًصق اًثلاف34 اهلاذتيف واًلضاء ؿىل ألمِة 

و الاُامتم اطلي كاة ؾن اًيعوض اًـاهلَة  ،39 اهلاذتيف ٔبمي اصلوةل اًـصتَة  ًـخربالاُامتم ابًض حاة اطلي  ُو

وتـغ اًيعوض إلكَميَة، تُامن ُياك ثالق تّي هعوض اهلَثاق فامي ًخـَق ابًـائةل وألزست ؤبمهَهتا ورضوزت 

َة. 38 اهلاذتيف مومة واًعفوةل واًض َروذة واسلاًة واهلساؿست اُامتم اصلوةل هبا يف الٔ   وتّي اًيعوض اصلًو

 4حلوق ًٔلكََاث يف جمال الاس خفاذت من حق ذمازسة  ثلاًَسمه وذٍهنم، ومن ذالل اهلاذت  37نٌل متيح اهلاذت 

خي حٌلًة بٔ صايث من من اهلَثاق جنس ٔبهَ ًخضمن ٍلوؿة من اًلِوذ ثخـَق تخلَِس ٔبو ثلََط ُشٍ اذللوق واذل

ونشا ما ثخـصط هل ألمة  ،ألمن والاكذعاذ واًوظن واًيؼام اًـام واًعحة وألذالق وحلوق وحصايث اًلري

 من دعص رمسذ ذلَاهتا.

شٍ اًلِوذ زمغ ؿسم وضوهحا وحتسًس حمخواُا وظصق ثعحَلِا اًيت ثحلى من ظالحِاث اصلوةل ٕال ٔبن اصلوةل  ،ُو

اٍ ُشٍ اًعالحِة من حِر ؿسم وحوذ ٔبًة زدعة ضس اذللوق واًضٌلانث اهلصثحعة جتاثحلى ملِست يه ألدصى 

خَ وحق اٌَجوء اًس َايس واذلق يف حماهكة ؿاذةل يف مبيؽ اًخـشًة واهلـامالث اًالاوساهَة وحق اًفصذ  ذدول ذًو

 ونشا ارلصوح ؾن مدسٔب رشؾَة ادلصمية واًـلوتة. ،وؿسم حماهكة اهلهتم مصثّي دلصمية واحست

 .وؿىل اصلوةل ؿسم ،ن ُشٍ ألحاكم خاءث ؿىل سخِي الاس خثٌاء ابًًس حة ٌَلِوذ اًوازذت ؿىل حًصة ألصزاضإ 

 اهلساش وارلصوح ؾن ُشٍ اًخعحَلاث يف حاةل ظوازئ ٔبو اذلالث ارلاظة.
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اهلَثاق  ن اهلَثاق خاء ذاًَا من رهص ٔبًة واحداث مَلات ؿىل إلوسان، طلعل اكنإ ٔبما ابًًس حة ًواحداث ألفصاذ ف

و ألمص اطلي ًـخرٍب اًحـغ اجياتَا  ،مبثاتة هط ذللوق إلوسان وحصايثَ وضٌلهنا يف مواهجة اصلوةل ل ٔبنرث ُو

ن اًِسف من اهلَثاق ُو حلوق إلوسان ًوُس واحداثَ، تُامن ٍصى اًحـغ ٔبن ُشا اًيلط يف راثَ لٔ هؼصا 

مدارشت اًلري ذللوكَ ًَحسبٔ ؾيس لوق تساًة حِر ثًهتيي ُشٍ اذل ،سوف ًؤذي ٕاىل اهلساش حبلوق إلوسان

، فألمص ُيا س َان، فاذللوق ثواهجِا واحداث ٔبمام اًلري، واحرتام حلوق اًلري ثـين َألول معاًحا تواحداث

واحدا هلن ًوحة ؿَََ احرتام اذللوق.
1 
 

 1994 ًس ية اهلعَة اًثاًر: ؾَوة اهلَثاق اًـصيب ذللوق إلوسان 

ميثي وزَلة رممة يف اولال اًـصيب وزلافة ، ٕال ٔبهَ لس اهلَثاق اًـصيب ذللوق إلوسانؿىل اًصمغ من ثبٔدص ؾ 

ص وضؽ حلوق إلوسان يف اهليعلة بٔ من  ةمل ًلسم اهلسامهة اًواحد رعلوؿىل اًصمغ من  ،حلوق إلوسان خي ثعٍو

صحؽ   عل ٕاىل اؾخحازاث ؿست مهنا: راًـصتَة، ٍو

 ٔبنرث من ؾرشٍن ؿاما حىت ٔبمىن اذلعول ؿىل موافلة جمَس اهلَثاق ظسز تـس مساولث اس متصث  ٔبن

ا ًـين ٔبن اًـسًس من اصلول مل حىن زاقحة يف ؾلس اهلَثاق، كري ٔبن اًخحولث يه اًيت ذفـهتا شُو ،ادلامـة ؿَََ

 عل. طل

  وضـت ؿىل اهلَثاق اًـسًس من اًخحفؼاث والاصرتاظاث اًيت كِسث اًىثري من هعوظَ ؤبفصقخَ من

 عل خاء مذبٔدصا ؾن اًخعوز اصلويل يف كواهّي وظىوك حلوق إلوسان.طل ،مضموهَ

  ٕان مِالذ اهلَثاق خاء هدِجة حٌلش تـغ اصلول اًـصتَة ذون ألدصى اًيت وافلت ؿَََ مصمغة صلفؽ الهتام

 ؾهنا. 

  و ٔبؿىل سَعة س َاس َة ذامئة ٕان ألكعاز اًـصتَة وان ٔبظسزث اهلَثاق تلصاز من جمَس ادلامـة، ُو

مل ٍىوهوا ؿىل اس خـساذ حلِلي ٌَخلسم دعوت  ،اهلَثاق ٔبو حتفؼوا ؿَََ ٔبًسوان اذلاكم اًـصة سواء إ ف ،َياٍمتث 

                                      
1
 .207، ض. هـمية معميص، اهلصحؽ اًساتق - 
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ا اكهت اهلوافلة شًِ، عل ؿىل خسول ٔبؾٌلهلمرلدذالف ٔبًووايهتم وحصاحؽ  ،ٕاىل ألمام يف جمال حلوق إلوسان

 ؿىل اهلَثاق ٔبص حَ إبسلاظ فصط.

 ا ؿىل اًلضااي اًس َاس َة، وؿامَت اهلَثاق ٕان خامـة اصلول اًـصتَة ؿاصت يف ذ وامة مس متصت، ترتنزُي

ابٔلسَوة اًصوثُين اًخلََسي، كري زاقحة يف اًلِام تـمي حيسج ُزت يف ؿالكاث اصلول ابدلامـة ٔبو حىت ًؤ ص 

  هَ ؾيسما س يحت اًفصظةمن رعل بٔ يف موكفِا اًساؾي ٕاىل حتلِق ألُساف ابصلتَوماس َة اًِاذئة، والٔنرث 

ا اهلفوط مل ًفـي صُئا مَموسا، ومن مث ؿاصت ادلامـة شن ُإ ادلامـة، ما ٔبمسخَ مبفوط اولمتؽ اهلسين ف ضبٔثؤبو 

 ن اصلول اًـصتَة يف حاةل من اًخياكغ تّي اًلول ازلَي واًفـي الاجيايب اىلسوذ.        بٔ هنا صبٔ ص

  ا اهلَثاق شول اًـصتَة واهلفرتط ٔبن ُٕاظاز خامـة اصل اهلًضبٔت يفٕان اٌَجية اًـصتَة اصلامئة ذللوق إلوسان

ضـف من بٔ ُين ومعًل، ومل ثلسم ٕاسِاما حلِلِا ذما رمن ظَة معَِا، ؿاصت مٌس وضبهٔتا يف حاةل قَاة 

معساكِهتا.
1
   

 ًِ ،ا فنل ًضف صُئا خسًسا ؿىل شاكذخس اهلَثاق هعوظا من إلؿالن اًـاهلي ذللوق إلوسان واًـِسٍن

ًـين ٔبن ظسوز اهلَثاق وؿسم ظسوزٍ ًُس هل ٔبمهَة يف اًزتاماث اصلول ظاهلا ٔبهنا  و رعلاهلوازَق اًـاهلَة، 

 مَزتمة ابهلوازَق اًـاهلَة اًعاذزت واًيت متغل من وسائي اهلصاكدة ما ل ميَىَ اهلَثاق.

 َخ ن اًلاهون ، لٔ فلط اكن من اهلفصوط ٔبن ًخضمن اهلَثاق متخؽ اًـصيب حبلوق إلوسان اًـصيب ًُس يف ذًو

 عل، تي ٍمتخؽ هبا يف اصلول اًـصتَة ألدصى.   رويل نفي اصل

  مل ًخـصط اهلَثاق ٕاىل اىهتاك حلوق إلوسان اًيت ًخـصط ًِا اًـصيب يف اصلول ألحٌحَة، وما يه

ٕاحصاءاث ادلامـة ٌضلفاغ ؾهنم.
2
 

                                      
1
 .114، ض. 2012ؾصوتة حداز ارلززيج، اًلاهون اصلويل ذللوق إلوسان، ذاز اًثلافة ًٌَرش واًخوسًؽ، اًعحـة اًثاهَة، ؾٌلن، ألزذن،  - 
2
ٌلث اصلًوَة، ذاز اذلامس سَِي حسّي اًفذالوي، خامـة اصلول اًـصتَة يف مواهجة حتسايث اًـوهلة، ٕاوضاء ادلامـة و ٔبُسافِا، ادلزء ألول، موسوؿة اهليؼ - 

 .317، ض.2011ًٌَرش واًخوسًؽ، اًعحـة ألوىل، ؾٌلن، ألزذن، 
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ال حلوق إلوسان جنس ٔبن خامـة اصلول اًـصتَة وضعت يف  جم ،ثحـا هلا خاء يف اهلَثاق اًـصيب ذللوق إلوسان

اًيت اكن ًِا اصلوز يف حصكِة وإلؿالم ؾن ُشٍ اذللوق ًلاًة اًامثهٌُاث وما  -من ذالل اٌَجية اًـصتَة اصلامئة 

 اكن ًِا اصلوز يف ٕاجياذ اًيعوض اًىفِةل تدٌؼمي وحتلِق حلوق إلوسان. - تـسُا

ـخرب ُشا اصلوز اىلسوذ ٌَجامـة ٌوَجية هلعة سَحَة يف جصانمج هؼصا ًخزَفِا يف جمال  ضٌلن  ،معي ادلامـة ًو

وحىت من حِر  ،حلوق إلوسان ويف اًـمي ؿىل حٌلٍهتا واًصكاتة ؿىل ثعحَلِا واحرتارما من ظصف اصلول

 مذاتـة خماًفي هعوض حلوق إلوسان.

لِة، ٕان ُشٍ اًوضـَة حـَت ادلامـة اًـصتَة يف مصثحة ضـَفة مؽ ٔبكصة خرياهنا ويه مٌؼمة اًوحست إلفصً 

نرب يف جمال اسلاًة واهلخاتـة واًخحلِق ؾن ظًصق الًَٓاث ايلخَفة بٔ وتـسُا الاحتاذ إلفًصلي اطلي دعا دعواث 

اًيت ٔبوضئت يف سخِي رعل، ذاظة ؤبن ادلامـة اًـصتَة ثحًت مِثاكِا اهلخـَق حبلوق إلوسان يف رهصى احذفاًِا 

ي مل حيلق جمِوذاث و اتزخي ظًو  هحريت يف ُشا اولال. اشلسّي ًًضبهٔتا ُو

ٕان ُشا اًواكؽ اًسَيب ًـمي خامـة اصلول اًـصتَة يف جمال حلوق إلوسان ٔبذى ٕاىل اًخفىري يف ٕاؿاذت اًيؼص يف 

ٍص وحتسًثَ و ألمص اطلي تسٔب فـال مٌس ؿام  ،ُشا اهلَثاق من ٔبخي ثعٍو  .2000ُو

 1994 ًس ية إلوسان اهلَثاق اًـصيب ذللوقيف اهلعَة اًصاتؽ: بًَٓة إلرشاف واًخيفِش 

جسامه دلية ذرباء حلوق  ،ابٕلضافة ٕاىل اٌَجية اصلامئة ذللوق إلوسان اًيت ٔبوضبُٔا جمَس ادلامـة اًـصتَة 

إلوسان ٔبًضا يف حصكِة حلوق إلوسان ؾن ظًصق ذزاسة اًخلاٍزص اهللسمة من اصلول ألؾضاء يف اهلَثاق، حِر 

 .41 و 40 ثّياذاهلِي دلية ارلرباء اًـصة مضن خاء يف اهلَثاق اًـصيب ذللوق إلوسان جضى 

بٔؾضاء ًًمتون ٕاىل اصلول ألظصاف يف اهلَثاق، ًًذرحون ؾن ظًصق الاكرتاغ اًرسي  7ثدضلك ُشٍ اٌَجية من 

من مضن كامئة مصذسّي ثلسرما اصلول  ،من ظصف جمَس ادلامـة تـس س خة ٔبصِص من ذدول اهلَثاق حزي اًيفار

 عوًت.صٍِصن من كدي معََة اًخ
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ٌوضرتظ يف اهلمثَّي متخـِم ابرلربت واًخجصتة يف جمال حلوق إلوسان، ثًذرة اٌَجية زئُسِا، نٌل جتمتؽ يف ملص 

مت ذؾوت اٌَجية ٕاىل الاحامتغ من ظصف ألمّي  ألماهة اًـامة ٌَجامـة، ٔبو يف ٔبًة ذوةل ؾصتَة ؾيس اًرضوزت ًو

اًـام.
1
 

ثيؼص يف اًخلاٍزص اًيت ثلسرما اصلول ألؾضاء س ية تـس ذدول اهلَثاق  ٔبهنا 41ومن ظالحِاث اٌَجية ظحلا ٌٌَلذت 

فِيي تشعل جضلك َُئة مذاتـة هلسى احرتام حلوق إلوسان ، نٌل ثيؼص يف اًخلاٍزص اصلوزًة فامي تـس ،حزي اًيفار

 يف اصلول اًـصتَة.

ول اهلَثاق حزي اًيفار، وثلاٍزص وثعحح اصلوةل مَزمة ٔبمام اٌَجية تخلسمي زالزة ثلاٍزص، ألول تـس س ية من ذد

ذوزًة لك زالج س يواث، وثلاٍزص ثفعَََة وثفسرًية ثضم حوااب ؾن ٔبس ئةل اٌَجية، وثلوم اٌَجية تسوزُا 

 تخلسمي ثلٍصص ؿام حول بٓزاء وثفسرياث اصلول ألظصاف ٕاىل اٌَجية اصلامئة اًـصتَة ذللوق إلوسان.     

ثلوم مبِام ًعاحل دلية حلوق إلوسان ويه ثـمي ثضلك مذاكمي  ثـخرب دلية ارلرباء َُئة مذرععة ،طلعل

مـِا، وزمغ ُشٍ اًًضاظاث ثحلى اٌَجية اًـصتَة رممتة مبسبةٔل حصكِة حلوق إلوسان ذون ٔبن ثخوسؽ ٕاىل رمام 

 اسلاًة واًصكاتة.

                2004 اًعاذز يف اهلححر اًثاين: اهلَثاق اًـصيب ادلسًس ذللوق إلوسان

اًـسًس من الاهخلاذاث صلزخة ٔبن اصلول اًـصتَة مل  1994اخَ اهلَثاق اًـصيب ذللوق إلوسان ًس ية و  

َة فامي ًخـَق ، ثعاذق ؿَََ وهدِجة ًِشا اًيلط مت ثلسمي اكرتاحاث ثخـَق تخحسًر ومساٍصت ٌَؼصوف اصلًو

 حبلوق إلوسان اًـاهلَة.

من  2003مازش  24تخازخي  6302/119 صتَة كصازا زمقومعال هبشٍ الاكرتاحاث ٔبظسز جمَس خامـة اصلول اًـ

َة يف مواذ حٌلًة حلوق إلوسانبٔ  شا تلصط ذفؽ  ،خي مصاحـة وحتسًر هط اهلَثاق ؿىل ضوء اهللاًُس اصلًو ُو

ونشا ذفؽ ُشٍ ألذريت ٕاىل اًخعسًق ؿَََ بٔو  ،اهلَثاق حنو اًخعحَق وحنو ٕاجناخ مضموهَ تّي اصلول اًـصتَة

اظة ؤبن اهلَثاق ألول لىق اًـسًس من الاهخلاذاث سواء من كدي اصلول ألظصاف ٔبو اهليؼٌلث الاهضٌلم ٕاًََ ذ
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َة، ثبٔنسث ُشٍ الاهخلاذاث يف ؿسم اهلعاذكة ؿَََ بٔساسا من ظصف اصلول  كري اذلىومِة اًـصتَة ٔبو اصلًو

 اهلخفاوضة ٔبو اهلوكـة ؿَََ.

وسان تـلس ذوزثّي اس خثٌائَدّي من ٔبخي مٌاكضة مسبةٔل وهدِجة طلعل كامت اٌَجية اًـصتَة اصلامئة ذللوق الٕ 

 .2003 ورعل يف صِصي حوان ؤبنخوجص ،حتسًر اهلَثاق وؾرصهخَ

ويف ُشٍ ألزياء ويف ٕاظاز اثفاق اًخـاون تّي خامـة اصلول اًـصتَة واهلفوضَة اًسامِة ذللوق إلوسان اًخاتـة 

ن ٔبهجزت اًصكاتة ؿىل ثعحَق اثفاكاث حلوق إلوسان ًٔلدم اهلخحست، مت جضىِي ٍلوؿة ذرباء ؾصة مذىوهة م

 ومذاتـة إلحصاءاث ارلاظة تَجية حلوق إلوسان اًخاتـة ًٔلدم اهلخحست.

(، نٌل ذزست مسبةٔل 2003هط  و 1994كامت ٍلوؿة ارلرباء تسزاسة اهلَثاكّي واهللازهة تُهنٌل )هط مِثاق 

َة يف جمال  2003مسى معاتلة مِثاق   حٌلًة حلوق إلوسان.ٌَضواتط اصلًو

، كسمت ُشٍ ألذريت ٍلوؿة من اًخوظَاث 2003ذٌسمرب  26 و 21ؤبزياء احامتغ اولموؿة ابًلاُصت تّي 

ا ومن هجهتا كامت اٌَجية ، نٌل كسمت هعا خسًسا ٌَمَثاق اًـصيب ذللوق إلوسان ،خبعوض ثـسًَِا وثلَرُي

 15و 4ِا اًخوكًَل ٌضلوزت الاس خثٌائَة اًثاهَة اهليـلست تّي ابؾامتذ اًيط اٍهنايئ ٌَمَثاق ادلسًس ٔبزياء احامتؾ 

 ..2004خاهفي 

ـخرب هط اهلَثاق اهلـمتس من اٌَجية يف خاهفي  ٔبنرث حتس يا وحيمي اًـسًس من الاجياتَاث ملازهة تيط  2004ًو

 .2003 ابًيط اطلي اؾمتس ساتلا يف س يةنشعل  و 1994

ذول ؾصتَة  7ثاق ادلسًس حزي اًيفاذ تـس اًخعسًق ؿَََ من ظصف ذذي اهلَ  2004وفـال وذالل احامتغ خاهفي 

وهدِجة طلعل ذذَت اصلول اًـصتَة يف مصحةل خسًست ، من اهلَثاق 49ٔبؾضاء يف خامـة اصلول اًـصتَة ظحلا ٌٌَلذت 

ت تخووس يف ذللوق إلوسان مصثحعة ابًضٌلن واسلاًة، نٌل كامت اصلول اًـصتَة يف مقة خامـة اصلول اًـصتَة اهليـلس

ابؾامتذ اًيط ادلسًس ٌَمَثاق. 2004ماي 
 1
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ؿاجل نٌل يس. )اهلعَة ألول(، إلوسان اهلَثاق اًـصيب ادلسًس ذللوق مضموندٌاول ُشا اهلححر َ و ًِشا س  

اهلعَة  ) بًَٓة ثيفِش اهلَثاق اًـصيب ادلسًس ذللوق إلوسان (، مثاهلعَة اًثاين)اهلَثاق اًـصيب ادلسًس ُشا ثلِمي 

 (.ًثاًر ا

                2004 ًس يةاهلعَة ألول: مضمون اهلَثاق اًـصيب ادلسًس ذللوق إلوسان 

جضري اصلًحاخة ٕاىل اهلحاذئ اىلسذت يف اصلٍن إلًِيي ، و ماذت 53ؿىل ذًحاخة و 2004حيخوي مِثاق  

ء ابٕلؿالن اًـاهلي ذللوق نٌل ثياذي من هجة ٔبدصى ترضوزت ازثحاظ ذول ألؾضا ،واهلخـَلة ابٔلدوت واهلساوات

 .1990ؤبًضا ٕاىل إلؿالن اًلاُصت حول حلوق إلوسان يف إلسالم ًس ية  ،إلوسان واًـِسٍن اصلًوَّي

َة ابًيعوض إلًَِة اهلس متست من اًرشًـة  ٕان اهلالحغ يف اصلًحاخة ُو اكرتان اًيعوض اًوضـَة اصلًو

و اًوضؽ اطلي خيَق ثياكضا يف تـغ اذل ،إلسالمِة الث ارلاظة من ٔبمهِا اصلايهة وحلوق اهلصٔبت ُو

 واًثلافة....اخل.

َة  4فِيي ثيلسم ٕاىل  ،ٔبما مضمون اًيعوض اهليؼمة ذللوق إلوسان فئاث ابٕلضافة ٕاىل ألحاكم اصلًو

ا واًس َاذت ؿىل  وألساس َة يف اهلواذ ألوىل وارلاظة حبلوق ازلاؾَة ٌَضـوة، واهلخـَلة حبق ثلٍصص معرُي

ا ًيؼارما اًس َايس ومساٍصت ثعوزُا الاكذعاذي والاحامتؾي واًثلايف )اهلاذت  صواهتا  من  2وحق ادذَاُز

 .اهلَثاق(

اذللوق اًخلََسًة اهلصثحعة ثضرعَة إلوسان من حق اذلَات وحتصمي  ٔبما ابًًس حة ًفئاث اذللوق واذلصايث فِيي:

نٌل حتسذ ُشٍ ( 10، 9، 8، 7، 6، 5 هلواذاًخـشًة جلك ٔبهواؿَ واهلـامةل اًلاس َة واهليحعة والاسرتكاق) ا

 (.14، 18، 39اًفئة ٍلوؿة من اذللوق الاحامتؾَة مثي حق اًسنل واًضٌلن واًعحة )اهلواذ 

ة ٔبمام اًلضاء ومٌعفة  نٌل اؾمتس اهلَثاق فئة ذاظة ابًضٌلانث اًلضائَة ًإلوسان وحلَ يف ؿساةل مٌعفة ومساًو

 (.15و  12، 13، 16، 17، 19 )اهلواذ ورشؾَة

( واحرتام اذلَات ارلاظة 27،26،24 )اهلواذ اًخيلي وابًًس حة ٌَحلوق اهلسهَة واًس َاس َة ًـرتف اهلَثاق حبًصة

ضمن حلوق ألكََاث )21 اذتاهل) واًـائََة (، وحق ادلًس َة 28 اذتاهل(، وحق اٌَجوء اًس َايس)25 اذتاهل( ًو
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،  32اذثّي ث اًفىًصة واصلًًِة وإلؿالمِة واًـَمَة )اهل(، ابٕلضافة ٕاىل ثـصضَ ولموؿة من اًضٌلان29 اذتاهل)

 (.33 اذتاهل(، وحق اًزواح وحٌلًة ألزست)31 اذتاهل(، وحق اهلَىِة )30

وخاء اًيط ؿىل اذللوق الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًثلافِة مضن اًفئة اًصاتـة من اذللوق اهلـرتف هبا ًإلوسان 

(، 37 اذتاهل( وحق اًخمنَة )36 اذتاهل( واًضٌلن الاحامتؾي )35 اذتاهلايب)(، واذلق اًيل34 اذتاهلوحق اًـمي )

ا )اهلواذ  وحق  (42،41،40،39،38وتلِة اًضٌلانث الاكذعاذًة اًيت ًخوحة ؿىل اصلوةل حتلِلِا وثوفرُي

 اهلـوكّي واذلَات اهلياس حة واًلضاء ؿىل ألمِة وحق اهلضازنة يف اذلَات اًـَمَة واًثلافِة.

 .ًخـصط اهلَثاق يف هعوظَ ٕاىل بًَٓاث اًصكاتة ،ضافة ٕاىل ثيؼميَ يلخَف ُشٍ اذللوق واذلصايث واًضٌلانثو ابلٕ 

 يف ٕاظاز اٌَجية اًـصتَة ذللوق إلوسان.

                 2004 ًس ية ذللوق إلوسانادلسًس اهلعَة اًثاين: ثلِمي اهلَثاق اًـصيب 

َة اًـاهلَة يف جمال  حٌلًة وضٌلن ًؼِص بٔن اهلَثاق ٔبنرث 1994ملازهة مبَثاق    مساٍصت ٌَيعوض اصلًو

حلوق إلوسان، ومؽ رعل ًحلى حمسوذا من حِر اًضٌلانث اًفـََة واًـَمَة هؼصا لؾامتذٍ ؿىل اٌَجية اًـصتَة 

ابٕلضافة ٕاىل ٔبهنا متازش اًصكاتة إلحصائَة حفسة ذون ٔبن ثخـامي مؽ ادلِاس  ،اًيت ثـخرب جمصذ هجاس ثلِميي

لضايئ اطلي هل ادذعاض مذاتـة اهلساش حبلوق إلوسان، فاهلَثاق ل حيخوي ؿىل ثيؼمي ىلوكة ؾصتَة ذللوق اً

َة  ،إلوسان، وكس ٍىون ألمص مس خلدََا مضن اًربوثوهولث ويه اًعًصلة اهلـمتست صلى اًـسًس من اهلوازَق اصلًو

 ٕلضايف ارلاض إبوضاء حموكة حلوق إلوسان.مثي اهلَثاق إلفًصلي ذللوق إلوسان واًضـوة واًربوثوهول ا

تي واخَ اهلَثاق ادلسًس اًـسًس من الاهخلاذاث اهلوهجة  ،كري ٔبن ُشا ألمص ل ًًهتيي ؾيس حسوذ مسبةٔل اًصكاتة

 ،سواء من ظصف اهلفوضَة اًسامِة ذللوق إلوسان ٔبو من ظصف تـغ اهليؼٌلث كري اذلىومِة ،ٕاىل هعوظَ

َة ٌَحلوكِ مازش  29ّي اًيت ٔبتسث مالحؼاهتا حول اهلَثاق ادلسًس مضن مائست مس خسٍصت يف اكٌَجية اصلًو

ورعل حبضوز ٔبؾضاء من اهلفوضَة اًسامِة ذللوق إلوسان وخامـة  ،من ٔبخي مٌاكضة مضمون اهلَثاق 2004

َة.   اصلول اًـصتَة ووفوذ حىومِة وذمثًل اهليؼٌلث كري اذلىومِة اًوظيَة واصلًو

حول دعوظَاث  1993: الاسدٌاذ ٕاىل دعوظَاث اولمتؽ اًـصيب ثبٔنس ٔبًضا يف مؤمتص فَِيا ابًًس حة ًالجياتَاث

َة تي  لك مٌعلة ابًًس حة ذللوق إلوسان، ؤبن الاسدٌاذ ٕاىل كاهون اًِيي ل ًدٌاكغ مؽ اًلواهّي اًوضـَة اصلًو
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شا اًخيوغ يف ألساش خاء يف إلؿالن اًـاهلي هليؼمة اًَ ،ُو ساتق ؿىل وحوذُا حول  2001ووسىو ؿام ُو

 اًخيوغ اًثلايف اطلي جية اصلفاغ ؾيَ.

 ٔبما ابًًس حة ًالهخلاذاث واًخلِمي اًسَيب فِيي مذيوؿة وثضم ٔبمه اًيلاظ اًخاًَة:

س ية ذون حتسًسُا هلفِوم اًعفي اطلي ًحلى  18اًيت ل ثعحق ؾلوتة إلؿسام ؿىل ألكي  7 ابًًس حة ٌٌَلذت

 مصثحعا تدرشًـاث اصلول.

ًضؽ ثفصكة تّي اهلواظن وألحٌيب ابًًس حة ًحـغ اذللوق ذاظة فامي ًخـَق ابٔلظفال وحلوكِم اهلخـَلة  اهلَثاق

 ابًعحة واٍمنو واًخـَمي ٌَمواظن ذون ألحٌيب.

صتعِا ابًرشًـة يف ٕاظاز اٍمتَزي الاجيايب )اهلاذت يف ؿسم  3 نٌل ميزي اهلَثاق تّي اًصخي واهلصٔبت ابًًس حة ٌَحلوق ٍو

 اٍمتَزي(.

هة، .ش 15 ٕان اهلَثاق مل ًضؽ حتسًسا هلفِوم اًعفي ؾىس اًـِس ارلاض حبلوق اًعفي اًـصيب اطلي حيسذٍ ثسن

شا اًلموط ًؤ ص يف جمال  18من الثفاكِة اصلًوَة ذللوق اًعفي اًيت حتسذٍ تبٔكي من  37واهلاذت  س ية، ُو

 (.17 ثعحَق ؾلوتة إلؿسام )اهلاذت

حلى 10ن اًلعوى اًيت جسمح ٌَعفي ابهلضازنة يف اًزناؿاث اهلسَحة )اهلاذت نٌل ل ًضؽ اهلَثاق حتسًسا ٌَس ( ًو

 ألمص كامضا زمغ ٔبمهَخَ.

ياك هلط ابًًس حة سلاًة ألكََاث وحق اٌَجوء، وفامي ًخـَق ابًـلوابث اًلاس َة واًالاوساهَة تي انخفى  ُو

ُشٍ اًخرصفاث كري ٔبن ُشا اهلَثاق حاول ابًيط ؿىل اهلـامةل اًلاس َة واًخـشًة فلط، ومل ًخـصط ٕاىل حتصمي 

ؾن ظًصق ثخين هعوض مٌؼمة ًحـغ اهلسائي ٔبمهِا: اًخبٔهَس ؿىل  1994ثلعَة اًيلط اهلوحوذ يف مِثاق 

اًـالكة اًلامئة تّي اًسنل اًـاهلي ذللوق إلوسان واًخبٔهَس ؿىل دعوظَاث حلوق إلوسان من ؿسم جتزئهتا وؿسم 

 .1993 يه ارلعوظَاث اهلؤنس ؾهنا يف مؤمتص فَِيا س يةاًخياسل ؾهنا واًخرصف فهيا و

ؤبصاز اهلَثاق ادلسًس ٔلول مصت ٕاىل حق اًخمنَة واىل اذلق يف تُئة حصَة، ويف جمال اًلضاء اؾمتس فىصت اهلساوات 

 ٔبمام اًلضاء واىلاهكة اهليعفة واهلس خلةل اذلَاذًة واىل هؼام حماهكة ذاض ابًلرص، ُشا ابًًس حة ٌَجسًس اطلي



An] هَة و اًس َاس َةجمةل اًححوج اًلاهو    
née] 

 

  ــست

  
- 121 - 

 

  

الرابع العدد 

 جوان 

1025 

، ابٕلضافة ٕاىل حتسًر تـغ ٔبحاكمَ اكًخبٔهَس ؿىل ارلعوظَة إلسالمِة وٕاصازثَ ٕاىل 2004خاء تَ مِثاق 

.1991ٕاؿالن اًلاُصت 
1
 

ص وضؽ حلوق إلوسان يف  ٕال ٔبهَ مل ٌسامه يف ،ذللوق إلوسانادلسًس ؾلس اهلَثاق اًـصيب  منؿىل اًصمغ و  ثعٍو

 حازاث مهنا: اؾخ ؿست ٕاىل  و رعل زاحؽاهليعلة اًـصتَة، 

 حىت ٔبمىن اذلعول ؿىل  س يواث 10حوايل تـس مساولث اس متصث  ادلسًس اكناهلَثاق  ظسوز ُشا

كري ٔبن الاهخلاذاث ، ادلسًس ؾلس اهلَثاق ؿىلاًـسًس من اصلول  ًـين ؿسم اثفاق ذما ،موافلة جمَس ادلامـة ؿَََ

 عل. يه اًيت ذفـهتا طل  1994اًيت وهجت ٕاىل مِثاق 

  َمن حِر ا مل ًضف صُئا خسًسا ؿَ شًِ، 1994ادلسًس ثلًصحا هفس مضمون مِثاق ثاق اكذخس اهل ََ

 اهلضمون.

 خَ، اهلواظن متخؽ ادلسًس ؿىل اهلَثاق  ًيط مل يف اصلول  و حىتاًـصيب حبلوق إلوسان اًـصيب يف ذًو

ـامي ألحٌيب بٔفضي ُاهة واًلسوت، فاهلواظن اًـصيب ًـاين يف اكَة اصلول اًـصتَة من الٕ  ،اًـصتَة ألدصى ًو

كَة اصلول اًـصتَة ٕان مل هلي مجَـِا بٔ اًصوثّي اهلمي اهلس خزسم يف  ٔبن ، نٌلجىثري من اًخـامي مؽ اهلواظن اًـصيب

وذما ًؤمل اًيفس، ٔبن تـغ مواظين اصلول اًـصتَة اصلٍن اندس حوا  ،ًـس زوثٌُا ذمال ورمَيا جىصامة إلوسان

ن ذٍوهتم ثـامَِم ذوهلم ًزايزت ٔبَُِم، ل ًسذَون جبواس سفص ذٍوهتم، لٔ  خًس َاث ذول ٔبحٌحَة ؾيسما ًبٔثون ٕاىل

خَ ؾيس ذدوهل .مـا مةل سُئة، وٕامنا ًسذَون جبواس سفص اصلوةل اًيت ًـمي هبا من ٔبن حترترمم سَعاث ذًو

 ودصوخَ. 

 ٌَجوءا اشومل ًَزم اصلول اًـصتَة تلدول ُ ،مسح اهلَثاق ًلك ؾصيب ظَة حق اٌَجوء ٕاىل ذوةل ؾصتَة، 

ا اًوضؽ ٕاىل ٔبن اًـصيب ل ًَجا ٕاىل ذوةل شوكس ٔبذى ُ ،واكن من اهلفصوط ٔبن ًَزم اصلول اًـصتَة تلدوًِا اٌَجوء

ؾصتَة ٔلهنا ل متيحَ حق اٌَجوء، تي ًَجا ٕاىل ذوةل ٔبحٌحَة وكاًحا ما جييس من كدي اصلول ألحٌحَة ًُس ضس 

                                      
1
 .212هـمية معميص، اهلصحؽ اًساتق، ض.  - 
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 ثضلك وا ح ؾيس الاحذالل ألمٍصيك ٌَـصاق اًيت ٍ اذلاةلشوكس جصسث ُ، حىومذَ، تي ضس اصلوةل ٔبساسا

ٍن اكهوا يف اًولايث اهلخحست ألمٍصىِة وجًصعاهَا.اؾمتسث ثضلك ٔبساش ؿىل اًالحئّي اطل
1
 

ويف ألذري ميىن اًخـصط ٔبًضا ٕاىل ٔبمه اهلالحؼاث اًيت كسمهتا اٌَجية اًـصتَة اصلامئة ذللوق إلوسان خبعوض 

ا اًعاذز ؾن الاحامتغ اًخوكًَل صلوزهتا اًثاهَة الاس خثٌائَة اهلَثاق ادلسًس، ورعل مضن  ثوظَاهتا يف ثلٍصُص

شا لكَ ابلؾامتذ ؿىل 2004خاهفي  15و  4اهليـلست حول حتسًر اهلَثاق اًـصيب ذللوق إلوسان تّي  ، ُو

َثاق مٌس ؿىل حتسًر و ؾرصهة اهل  رثـَاميث ألمّي اًـام ٌَجامـة وكصازاث جمَس ادلامـة اشلسة اًيت حت

 .2003ٕاىل  2001س يواث 

َة ٌَحلوكّي يف صِص فِفصي  حِر اؾخربث اهلَثاق ٔبهَ ٌساٍص  2004ابٕلضافة ٕاىل ثغل اهللسمة من اٌَجية اصلًو

َة واًـاهلَة ًوامتىش مؽ اًخجسًساث اًـاهلَة ) (، ًىن من هجة ٔبدصى ًخوحة ذزاسة 1 اذتاهلاًيعوض اصلًو

 ، اطلي جية ٔبن ٍىون ٔبنرث حتسًس هلٌلزس خَ.(2 اهلاذت)ا حق ثلٍصص معري مـملة ًيعوض ٔبدصى يف اهلَثاق، مهن

جتاٍ اهلصٔبت وألخاهة وكري  3 نٌل ًخضمن اًخلٍصص رضوزت اًخبٔهَس ؿىل فىصت ؿسم اًخفصكة ظحلا ًيط اهلاذت

لوابث ، ورضوزت حتصمي اًـ (7 اهلاذت)تخوضَح ٔبنرث يف جمال ؾلوتة إلؿسام ؿىل اًلرص  ألذشاهلواظيّي، و 

 .     (8 اهلاذت)اًلاس َة ٔبظال ًوُس اًخـشًة فلط 

ن هعوظَ اؾمتسث ٕاماكهَة ٕاجياذ اذلَول اًىفِةل هل ظحلا إ ف ،ا اًيلط اهلخواخس يف اهلَثاق ادلسًسشوابًصمغ من ُ

َة اًساتلة واًلامئة، ورضوزت ؿسم اهلساش هب 43ٌٌَلذت  ا اًيت ثَزم اصلول ؿىل احرتام اًيعوض اصلاذََة واصلًو

َة اهلخـَلة حبلوق إلوسان واًعفي  سواء ثـَق ألمص تخغل اًيت ثحًهتا اصلول يف جرشًـاهتا ٔبو يف الثفاكِاث اصلًو

ا من اًفئاث ألدصى،  ٍ اًيعوض حوكةل وحال هلا ُو كامغ وانكط يف اهلَثاق شميىن اؾخحاز ُ ٕارواهلصٔبت وكرُي

ثـس  ،وؿاث ٕاضافِة ًخحسّي وثوس َؽ جمال اهلَثاق ادلسًساًـصيب، نٌل ميىن اٌَجوء ٕاىل ثلسمي جصوثوهولث ومرش 

مٌَ 52 مبثاتة ٕاحصاءاث ثـسًي ٌَمَثاق ظحلا ٌٌَلذت
2
   

 

                                      
1
حتسايث اًـوهلة، ٕاوضاء ادلامـة و ٔبُسافِا، ادلزء ألول، موسوؿة اهليؼٌلث اصلًوَة، ذاز اذلامس  سَِي حسّي اًفذالوي، خامـة اصلول اًـصتَة يف مواهجة - 

 .324و  323، ض.2011ًٌَرش واًخوسًؽ، اًعحـة ألوىل، ؾٌلن، ألزذن، 
2
 .215و  214هـمية معميص، اهلصحؽ اًساتق، ض.  - 
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                2004 ًس يةاهلعَة اًثاًر: بًَٓة ثيفِش اهلَثاق اًـصيب ادلسًس ذللوق إلوسان 

ذذي حزي اًيفاذ يف و اًـصتَة، من ظصف ادلامـة  2004مت اؾامتذ اهلَثاق اًـصيب تخووس يف صِص ماي    

ذرباء  7ثخىون اٌَجية من  ،، و ًيط اهلَثاق ؿىل جضىِي دلية ؾصتَة ذللوق إلوسان2008خاهفي  15

مٌخرحّي ؾن ظًصق الاكرتاغ اًرسي من ظصف اصلول ألؾضاء يف اهلَثاق وثضم اٌَجية مواظين اصلول ألؾضاء 

ابلؾخحاز  ألذشوسان، ميازسون وػَفهتم ثضلك مس خلي مؽ روي ارلربت اًـاًَة وادذعاض يف جمال حلوق الٕ 

 .س يواث 4مست رمارمم ، مدسٔب اًخساول واًخياوة تّي ألؾضاء يف اٌَجية

ًلوم ألمّي اًـام ٌَجامـة تسؾوت اصلول ًرتص َح ٔبؾضاهئا س خة ٔبصِص كدي اتزخي الاهخزاة وؿَهيم تخلسمي ٔبسٌلء 

مت ادذَاز ألؾضاء مضن اهلصذسّي اطلٍن حتعَوا ؿىل ٔبصِص من اتزخي ذؾوت  3اهلصذسّي يف ٔبخي  ألمّي اًـام، ًو

 ٔبنرب ؿسذ من ألظواث مؽ اًلصؿة يف حاةل اًدساوي يف ألظواث. 

لوم ألمّي اًـام ٌَجامـة رثمت ٔبول اهخزاابث ٔلؾضاء اٌَجية تـس س خة ٔبصِص من ذدول اهلَثاق حزي اًيفا ، ًو

ًسٍ ٌَيعاة اًلاهوين وُو ٔبكَحَة اصلول سخي اهخزاة ألؾضاء مؽ حتبٔ ة من تسؾوت اصلول ألؾضاء ٕاىل ملص ادلامـ

اذلارضت واهلعوثة، ويف حاةل ؿسم حتلق اًيعاة ًسؾو ألمّي اًـام ٕاىل احامتغ اثن حيرضٍ ؿىل ألكي زَر 

اة ٔبؾضاء ادلامـة وؾيس ؿسم حتلق اًيعاة، ًسؾو جمَس ادلامـة ألؾضاء ٕاىل احامتغ اثًر جيصي فَِ الاهخز

 رمٌل اكن ؿسذ اصلول اهلعوثة.

تـسُا ثًذرة اٌَجية زئُسا ًِا هلست س يدّي كاتةل ٌَخجسًس ًيفس اًفرتت، نٌل ثلوم اٌَجية تخحسًس هؼارما اصلاذًل 

 ٍ ألذريت.     شوثوازخي احامتؿاهتا اًيت ثمت يف ملص ادلامـة ٔبو يف ٔبًة ذوةل ؾضو تسؾوت من ُ

ا اصلول ألؾضاء ؾن ظًصق ألمّي اًـام اطلي ًلوم تدسَميِا ٕاىل اٌَجية، وثضم جس خنل اٌَجية اًخلاٍزص اًيت ثلسرم

 ٍ اًخلاٍزص مـَوماث ذاظة ابًخساتري اًيت اختشهتا اصلول يف جمال اذللوق ٔبو اذلصايث. شُ

ًًس حة ٍ اًخلاٍزص ثلوم اصلول ألؾضاء تخلسمي ثلٍصص ٕاىل اٌَجية تـس ذدول اهلَثاق حزي اًيفاذ ابشوابٕلضافة ٕاىل ُ

س يواث، ٌوَجية ٔبن  3ًِسٍ اصلوةل سواء ابًخعسًق بٔو الاهضٌلم، نٌل ثحلى ُسٍ اصلوةل مَزتمة تخلسمي ثلاٍزص لك 

 ثعَة من اصلول ألؾضاء مـَوماث ٕاضافِة حول ثعحَق اهلَثاق.    
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، َة ومٌاكض هتاوثلوم اٌَجية تسزاسة اًخلاٍزص اهللسمة من اصلول يف خَساث ؿَيَة وحبضوز اصلوةل اًعصف اهلـي 

ا  وثسزش اٌَجية اًخلٍصص وثلسم اهلالحؼاث واًخوظَاث اًرضوًزة ظحلا ٔلُساف اهلَثاق، نٌل ثلسم اٌَجية ثلاٍزُص

 ومالحؼاهتا ٕاىل جمَس ادلامـة ؾن ظًصق ألمّي اًـام.

 

وابًيؼص  ،وورشُا وثلوم اٌَجية تخوسًـِا ،ًِا اًعاتؽ اًـَين ٔبن ٍ اًخلاٍزص واًخوظَاث هنائَة، واهلالحغشثـخرب ُ

ٕاىل رمام اٌَجية ميىن اًلول ٕاهنا ادلِاس اًحسًي ٌَجية ذرباء حلوق إلوسان اًيت اكهت ثـمي مؽ اٌَجية اًـصتَة 

، نٌل ٔبن رمارما ل ختخَف نثريا ؾن رمام 1994اصلامئة ذللوق إلوسان مضن اهلَثاق اًـصيب ذللوق إلوسان ًس ية 

 ورش وؿالهَة اهلالحؼاث وظحَـهتا اٍهنائَة.    ألوىل ٕال يف ٔبموز كََةل هكساةل 

 

اما يف ُسٍ اٌَجية ادلسًست من حِر فـاًَهتا وثبٔهَسُا ؿىل احرتام حلوق إلوسان ، فِياك ثعوز مَحوع ُو

ًىهنا ما حزال بًَٓة ضـَفة وضَلة من حِر اًعالحِاث ملازهة مبثَالهتا إلكَميَة، فِيي ل ثضم ٕاماكهَة ثلسمي 

حََلاث من ظصف اصلول ٔبو ألصزاض يف حاةل اىهتااكث دعريت ذللوق إلوسان ٌوَلواؿس اًضاكوى ٔبو اًخ 

 اهليعوض ؿَهيا يف اهلَثاق.   

 

جنس ٔبن الًَٓة ادلسًة سلاًة حلوق إلوسان يف اهلَثاق ادلسًس ًيـسم فهيا ادلِاس  ،ا اًيلطشوثبٔهَسا ؿىل ُ

اؿاث يف اًضاكوى واصلؿاوى اهلصثحعة ابىهتااكث مِثاق اًلضايئ، ٔبي حموكة ؾصتَة ذللوق إلوسان ثفعي يف اًزن 

 حلوق إلوسان. 

 

ميىن ٌضلول اًـصتَة ويف ٕاظاز مسريت اًخجسًس ٔبن ثـمتس ألؾضاء يف ادلامـة ًربوثوهول ٕاضايف من اخي  ،علطل

نٌل حعي ابًًس حة ًلًَٓاث إلفًصلِة سلاًة حلوق إلوسان. ،ٕاوضاء حموكة ؾصتَة ذللوق إلوسان
1
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 :ذامتة 

وكس ثـصط حمخوى  ،من حِر بًَٓة اًخيفِش ومن حِر اىلخوى  ضـَفا 1994اًعاذز يف لس خاء اهلَثاق ً 

ٓ اهلَثاق و  ظَلة مـسةل ٌَمَثاق  2004ن ًخخىن يف ؿام ًَة ثيفِشٍ لهخلاذاث واسـة، ذما حسا مبجَس ادلامـة لٔ ب

كي من ثغل اهلـرتف هبا ؿاهلَا بٔ هة ثخضمن مـاًري ًوىهنا ماساًت يف تـغ ادلوا ،يه ٔبنرث ثعوزا من ساتلهتا

وٕاكَميَا.
1
  

حصنة حلوق إلوسان يف اًوظن اًـصيب، سواء اكن رعل من حِر  هحريٕان ألهؼمة اًـصتَة ثـعي ثضلك 

ا يف اثفاكِاث مَزمة، ٔبو يف جمال ثوفري بًَٓاث اسلاًة ًِابٔ ث ومن اجصس ألذةل ؿىل رعل، ثبٔدص ادلامـة ، ظرُي

الثفاق ؿىل اهلَثاق اًـصيب ذللوق إلوسان، زمغ ٔبهنا ٔبول مٌؼمة ٕاكَميَة من حِر اًخبٔسُس، نٌل ٔبن  ظوًال يف

ي، خاء ذاًَا من ٔبًة بًَٓاث فاؿةل وخسًة، طلا خاءث  اهلَثاق اطلي ثوظَت هل ادلامـة اًـصتَة تـس خماط ظًو

 الًَٓاث اهليعوض ؿَهيا يف اهلَثاق ٌَجية ًُزةل وكري جمسًة.

اًـصتَة ما حزال حمصومة ذما حمتخؽ تَ ألدم ألوزوتَة يف جمال ثلٌّي حلوق إلوسان، فِشٍ الثفاكِاث  ٕان ألمة

واهلوازَق يف اولال اًـصيب، مٌش ٕاوضاء خامـة اصلول اًـصتَة، ل ثـعي ؿالماث اجياتَة اكفِة يف ظًصق الاجناس 

َة اهلِمتة حبلوق إلوسان .ٌَحلوق إلوساهَة اًـصتَة اًيت ثخـصط لىهتااكث ظازذة جضِ  س تَ ثلاٍزص اًَِئاث اصلًو

َخِا واًسوذان وسوزاي واٍمين، ًخؤنس مـاذت ُشٍ  ،ؤبذريا خاءث الاىهتااكث وادلصامئ اهلصحىدة يف مرص وثووس ًو

ضاصة بًَٓاث اًـصتَة من انحِة  ألهؼمة ذللوق إلوسان، ورضهبا ٔلحاكم اهلَثاق تـصط اذلائط من انحِة ُو

 ٔبدصى .

ا محي ذمًلس صلكت ألهؼمة اًـصتَة ؾلدة حلِلِة ٔبمام ٔبحالم وثعَـاث اًضـوة اًـصتَة حنو حلوق إلوسان، 

اًضـوة ؿىل اكذالغ ُشٍ اًـلدة من خشوزُا.
2
 

ظوث اٌَجية جتاٍ الاىهتااكث وادلصامئ اًيت  ًلس ٔبزحدت اًثوزاث اًـصتَة وما واهجخَ من اىهتااكث قَاة ذوز و

 اًـصتَة اذلاهكة يف مواهجة اًثوزاث اًيت ؾعفت يف اًـسًس من اصلول. ازحىدهتا ألهؼمة

                                      
1
اًعحـة ألوىل، ًوسف ؿَوان، َلس ذََي اهلوىس، اًلاهون اصلويل ذللوق إلوسان، اهلعاذز ووسائي اًصكاتة، ادلزء ألول، ذاز اًثلافة ًٌَرش واًخوسًؽ، َلس  - 

 .  226،  ض. 2005ؾٌلن، ألزذن، 
2
 .82، ض. 2007ـازف، اًعحـة اًصاتـة، إلسىٌسًزة، اًضافـي َلس ثضري، كاهون حلوق إلوسان معاذٍز وثعحَلاثَ اًوظيَة واصلًوَة، مًضبٔت اهل - 
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ثـخرب دلية حلوق إلوسان اًـصتَة من الًَٓاث اًخـاكسًة هوهنا جضلكت مبوحة اهلَثاق اًـصيب ذللوق إلوسان، 

ِام تسوزُا ول متغل ٔبي من اًعالحِاث ادلسًة واًِامة ٌَل ، ويه متثي الًَٓة اًوحِست اًيت هط ؿَهيا اهلَثاق

اًصكايب وإلرشايف ؿىل امذثال اصلول ٔلحاكم اهلَثاق، ٕال ذزاسة اًخلاٍزص اهللسمة من اصلول ألظصاف، ًوُس ًِا 

ٔبي من ظالحِاث ٔبو سَعاث تـس حبر اًخلاٍزص، نٌل ٔبهنا ل حمتخؽ تبًٔة بًَٓاث متىهنا من اًخسذي سلاًة حلوق 

ضاكوى من اصلول وألفصاذ وابختار ثساتري ؿاخةل سلاًة اًضحااي إلوسان، ُشا ؿسا ؾن ؿسم ادذعاظِا تخَلي اً 

   .من الاىهتااكث

ٕان اًيؼام اًـصيب ذللوق إلوسان، ُو اًيؼام إلكَميي اًوحِس اطلي حس وهحي ادذعاظاث وسَعاث دلان 

سًة، نٌل اهَ حلوق إلوسان، سواء اهلضلكة من ادلامـة اًـصتَة، ٔبو اهلضلكة مبوحة اهلَثاق من بًٔة مضامّي خ

 اًيؼام اًوحِس اطلي اسلط اًصكاتة اًلضائَة ؿىل ٔبحاكم ؿىل اهلَثاق.

 اًيت ميىن ثلسميِا :اًخوظَاث  و ٔبمه

لتس من اًخـسًي ادلسزي واًضامي ًيؼام اًـصيب ذللوق إلوسان ورعل من ذالل، حي اٌَجية اًـصتَة اصلامئة 

جضىِي حموكة ؾصتَة ذللوق إلوسان مبوحة جصوثوهول ذللوق إلوسان وحي دلية حلوق إلوسان اًـصتَة، و 

مَحق ابلثفاكِة، ًخوىل رممة اًصكاتة وإلرشاف ؿىل ٔبحاكم اهلَثاق، وثَلي اًضاكوى من اصلول وألفصاذ واًحر 

 ثضبهٔنا. 

جمال  نٌل ًـخرب اًيؼام اًـصيب اًيؼام إلكَميي اًوحِس كري مـزس مبحوكة، حِر بٔذشث مجَؽ ألهؼمة إلكَميَة يف

حلوق إلوسان، سواء يف الثفاكِاث إلكَميَة ذللوق إلوسان ٔبو ؿرب اًربوثوهولث اهلَحلة هبا، إبوضاء حمامك 

 ٌَحر يف اًضاكوى راث اًـالكة حبلوق إلوسان ألمص اطلي كاة يف اسلاًة اًـصتَة لكَا.

راثَ طلعل خاءث الًَٓاث ًُزةل  ٕان ُضاصة بًَٓاث اًـصتَة ًـوذ ابصلزخة ألساس َة ٕاىل ضـف وذَي اهلَثاق

 وكري جمسًة.

متثَت يف اًثوزاث  اًيت ،ٕان اًيدِجة اًعحَـَة لىهتااكث اهلخـسذت واهلخواظةل ذللوق إلوسان يف اًوظن اًـصيب

واًيت ازثحعت اصس الازثحاظ حبلوق ، اًضـوة اًـازمة يف لك من ثووس ومرص واٍمين وسوزاي واًـصاق

ٌل: اذللوق اًس َاس َة واهلسهَة، واذللوق الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًثلافِة. إلوسان، يف اجتاُّي مذ  اكمَّي ُو
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َة بٔ ؿٌَل ت شا ؿسا اهضٌلرما ًالثفاكِاث اصلًو ن ذساثري وكواهّي اصلول اًـصتَة، ثيط ؿىل احرتام حلوق إلوسان ُو

لوق إلوسان ورعل ًلَاة بًَٓاث وإلكَميَة ذللوق إلوسان، ًىهنا مل ثلسم ًضـوهبا سوى اىهتااكث مذواظةل ذل

 اسلاًة.

جنح ألمثةل يف جمال حلوق بٔ ويف ألذري خنَط ٕاىل ٔبهَ من اهلس خحسن الاكذساء  ابًيؼام ألوزويب اطلي ميثي 

ا من ذالل ٔبذسُا شُو ،فامي خيط ٕاوضاء حموكة ؾصتَة ذللوق إلوسان ،إلوسان من كدي ألهجزت اًـصتَة

 وحىَِفَ مؽ مذعَحاث ودعوظَاث اهليعلة اًـصتَة.    ،ثوظي ٕاٍهيا اًيؼام ألوزويب جياتَاث اًيتالااسن وىلاب

 : كامئة اهلصاحؽ

 َة، مًض اًعحـة  ،ت اهلـازفبٔ اًضافـي َلس ثضري، كاهون حلوق إلوسان معاذٍز وثعحَلاثَ اًوظيَة واصلًو

 .2007إلسىٌسًزة،  ،اًصاتـة

 مـة اصلول اًـصتَة، مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة، سـسي َلس ارلعَة، حلوق إلوسان يف هعاق خا

   .2012اًعحـة ألوىل، تريوث، ًحيان، 

  ،سَِي حسّي اًفذالوي، خامـة اصلول اًـصتَة يف مواهجة حتسايث اًـوهلة، ٕاوضاء ادلامـة و ٔبُسافِا

َة، ذاز اذلامس ًٌَرش واًخوسًؽ، اًعحـة ألوىل  .2011، ألزذن، ؾٌلن ،ادلزء ألول، موسوؿة اهليؼٌلث اصلًو

 ؾصوتة حداز ارلززيج، اًلاهون اصلويل ذللوق إلوسان، ذاز اًثلافة ًٌَرش واًخوسًؽ، اًعحـة اًثاهَة، 

 .2012ن، ألزذن، .ؾٌل

  َلس ًوسف ؿَوان، َلس ذََي اهلوىس، اًلاهون اصلويل ذللوق إلوسان، اهلعاذز ووسائي اًصكاتة، ادلزء

   .2005 ألزذن، ،ؾٌلن، سًؽ، اًعحـة ألوىلألول، ذاز اًثلافة ًٌَرش واًخو 

  ،2009هـمية معميص، اًوايف يف حلوق إلوسان، ذاز اًىذاة اذلسًر، اًلاُصت. 
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 هؼام اذلساابث اهلرصفِة اًرسًة

 / معصي ؾحس اًىصمي ،بٔس خار مساؿس "بٔ"ألس خار      

 خامـة سـَست       

 ملسمة: 

من ألهؼمة اذلسًثة اًيت ٔبهخجِا اًفن اهلرصيف ول س امي يف اصلول ًـس هؼام اذلساابث اهلرصفِة اًرسًة ،  

اًصٔبسٌلًَة ، وكس ػِص ُشا اًيؼام يف معَؽ اًثالزٌُاث من اًلصن اهلايض يف ٔبهلاهَا ؾيسما كصز ُخَص ؾلوتة اهلوث 

 ًلك ٔبهلاين ل ًرصخ ؾن ٔبمواهل اهلوحوذت يف ارلازح .

تخاكز اهلرصفِة من ألهلان ، كامت اًحيوك اًسوٌرسًة بٓهشاك ابٕ ؤبمام ُشا اًوضؽ وحٌلًة ٔلحصاة اذلساابث 

مس اًـمَي ظي إ مس اًضرا ٌَـمَي ، حبَر ًحلى ظًصلة خسًست حمتثي يف ٕاحالل زمق مـّي تسل من الٕ 

مت اًخـامي مؽ حساتَ تواسعة زمقَ اًرسي .  اًىامتن ، ًو

ِسٍ يف ذفاحٍص ، ٕال ٔبن رسعَة اًـمَي فاحت واذلساة اًرسي نلرٍي من اذلساابث اهلرصفِة ًَزتم اهلرصف تل 

اذلساة ختخفي ذَف اًىامتن اهلرصيف ، فال ًثخت امسَ ٔبو ٔبي ؿالمة ثسل ؿَََ تسفاحص اهلرصف يف اًؼاُص ، 

مت إ وٕامنا ًمت اًلِس تسفاحص اهلرصف جصمق ٔبو زمز حتت  شا ما ميزٍي ؾن كرٍي من اذلساابث ، ًو مس مس خـاز ُو

ًصلة ًخفق فهيا اهلرصف مؽ ظاحة اذلساة ؾيس فذحَ ، وحتصض اًدرشًـاث اًيت جضلَي اذلساة اًرسي تع

ثبٔذش تيؼام زسًة اذلساابث اهلرصفِة ابًيغ ؿىل وحوة وضف ُشٍ اًرسًة وتَان وضاظ سابئن اهلرصف ، 

كذعاذ اًوظين .مىت اكن ألمص مذـَلا حبٌلًة معَحة ؿامة ٔبو معَحة الٕ 
1
 

ؿاذي ًـرب ؾيَ جصمق حصمزيي تسل من امس اًزتون ظاحة اذلساة اطلي  واذلساة اهلصمق ، ُو حساة مرصيف

ل ٍىون مـصوفا ٕال ٕلذازت اهلرصف ذمثةل ابهلوػف اهلسؤول ؾن اذلساة ، ورعل من ذالل اًفعي تّي امس 

لسمَ اهلرصف إكحصاء وكايئ من سلث ضـفاء اًيفوش من موػفَِ. ظاحة اذلساة وزمق اذلساة ، ًو
2
 

                                      
1
ة تّي الٕ  -   ، الٔزذن .2002زتام واهلسؤوًَة يف اًلاهون اهللازن واًفلَ إلساليم ، مؤمتص جبامـة اًريموك ًٕاجصاُمي ٔبو ٔبًوفا ، ٕاتالػ اًحيوك ؾن اًـمََاث اهلض حُو

2
 .27،ض1993 ،اذ اهلعازف اًـصتَة ، تريوثثوفِق مشحوز ، زسًة اذلساابث اهلرصفِة ، مًضوزاث احت - 
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لوم اذلساة  و حساة ًمت ختَهل وفلا ٔلحساج ًو اًرسي يف اهللام ألول ؿىل اًثلة تّي اهلرصف واًـمَي ، ُو

 اًخلٌَاث اًيت وظي ٕاٍهيا اًفن اهلرصيف.

وثـس اهلعازف اًسوٌرسًة من ٔبوىل اهلعازف يف اًـامل اًيت ثحًت هؼام اذلساابث اًرسًة ، ٕار ًـس فذح 

ؾصاف اهلرصفِة اًسوٌرسًة ، ؿىل اًصمغ من ذَو اًيعوض اًلاهوهَة اذلساابث اًرسًة ثلََسا رميَا زاخسا يف الٔ 

اهليؼمة ٌَمعازف من إلصازت ٕاىل ُشا اًيوغ من اذلساابث .
1
 

ن فذح اذلساابث اًرسًة ل ًخوفص ؿاذت ، ٕال ٔلحصاة اًرثواث اًعائةل ، فاهلعازف يف اصلول بٔ وجتس إلصازت ٕاىل 

اًيوغ من اذلساابث وذائؽ هحريت هبسف خشة زؤوش ألموال ألحٌحَة اًيت ثبٔذش هبشا اًيؼام جضرتظ ًفذح ُشا 

 كذعاذًة .إ وثوػَفِا يف مضاًزؽ 

وخس ُشا اًيؼام اًَوم يف نثري من اصلول ، ابٕلضافة ٕاىل سوٌرسا اًيت ثـخرب زائست يف ُشا اولال ، ٔبذشث  ًو

ا .  تـغ اصلول هبشا اًيؼام مثي تَجَاك ، اٍمنسا ، ًىسمحوزػ ، س يلافوزت ،  وكرُي

 اهلححر ألول : مفِوم ؾلس فذح اذلساة اًرسي

 اهلعَة ألول : ثـًصف ؾلس فذح اذلساة اًرسي 

ؾلس فذح اذلساة اًرسي ، ُو ؾلس ًربم تّي ظاًة فذح اذلساة وتّي اهلرصف ًخضمن الثفاق ًحَان  

ئست ؿَََ .ًعاء تَ وحتسًس زساين اًفاتسء مسثَ وهناٍهتا ، وٕاماكهَة اًخياسل ؾيَ ٔبو الٕ 
2
 

ثفاق ؿىل ثـَّي زمق ٔبو زمز ًسل ؿىل امس ظاحة اذلساة اًرسي ل ًـصفَ ٕال اهلرصف ٔبو من خيوهل نٌل ًمت الٕ 

 يف ُشا اًضبٔن .

                                      
1
 - 1-la suisse vittrès l’argent de largement venu d'autres pays , En 2006,59% des Fortunes c’est gérées par ses banques 

appartenaient à des clients étranges .la gestion de fortin privée –à- dire l’administration des patrimoines des clients les 

plus riches représente à elle seul quelque 6% du produit intérieur brut . une étude réalisée 2007 pour le Boston 

consulting group plaçait .la  suisse en tète de la gestion de fortune privée au niveau mondial , avec 27% du marché… 

sylvain besson , le Serret bancaire , collection le savoir suisse 2
éme 

édition
 
 Genève 2010 –p.10 

2
 .96،ض2003،، ذاز اٍهنضة اًـصتَة ، اًلاُصت  "ذزاسة ملازهة "ؾحس اهلوىل ؿىل مذويل ، اًيؼام اًلاهوين ٌَحساابث اًرسًة  - 
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ة ظاحة اذلساة اهلصمق وكمية حساابثَ ٕال إبرن دعي من اهلوذغ ٔبو من وززخَ اًرشؾَّي بٔو  ول ثـَن ًُو

ة ظاح ة اذلساة ٕال إلذازت يف حّي ل حيوس تلِة اهلوػفّي ٕال ؿىل زمق ذاض اهلوىص هلم ، طلاعل ل ًـنل هبًو

 ابذلساة .

وميىن ٌَـمَي ؾيس فذح اذلساة اًرسي ، ٔبن ٌضرتظ ؿىل اهلرصف ٕال ًـنل ٔبحسا من اًلري توحوذ اذلساة ، 

ل ٕاًََ رسعَا حذفاع جلك اًواثئق ارلاظة تَ ول جسنل إ نٌل ميىن ٌَـمَي ٔبًضا ٔبن ًعَة من ٕاذازت اهلرصف الٕ 

 ، ٔبو اهلمثي اطلي ًـَيَ ٍوصدط هل تشعل.

ومن ُشا اهليعَق فاذلساة اًرسي ل ٍمتخؽ تيؼام ذاض ٌَرس اهلرصيف ، وٕامنا ثعحق ؿَََ ثلٌَاث مرصفِة 

و ألمص اطلي خيخَف يف اذلساابث اهلرصفِة  وحٌلًة ٕاضافِة ٌَضرط اطلي ٌس خفِس من ُشا اذلساة ، ُو

 ازي مثال .ألدصى ، اكذلساة ادل

لس ثخىن اهلرشغ اٌَحياين هؼام اذلساابث اًرسًة يف اًلاهون ارلاض ابًرسًة اهلرصفِة ، حِر هعت اهلاذت   3ًو

ؿىل ماًًل :" حيق ٌَمعازف اهلضاز ٕاٍهيا يف اهلاذت ألوىل  1956من كاهون زسًة اهلعازف اٌَحياين اًعاذز س ية 

 ٔبحصاهبا كري اهلسٍص اًلامئ ؿىل ٕاذازت اهلرصف ٔبو وهَهل" ٔبن ثفذح ًزابئهنا حساابث وذائؽ مصمقة ل ًـصف

مٌَ  2هؼام اذلساابث اًرسًة حِر هعت اهلاذت  2005ًـام  34ؾمتس كاهون اًرسًة اهلرصفِة اًسوزي زمق إ نٌل 

ؿىل ما ًًل :" حيق ٌَمعازف ٔبن ثفذح ٌَمخـامَّي مـِا حساابث وذائؽ مصمقة ل ًـصف ٔبحصاهبا كري اهلسٍص اًلامئ 

 ىل ٕاذازت اهلرصف ٔبو من ًلوم ملامَ ٔبظول".ؿ

ة ظاحة اذلساة اهلصمق وكمية حساابثَ ٕال إبرن دعي من اهلوذغ بٔو من وزًثَ اًرشؾَّي ٔبو  ول ثـَن ًُو

اهلوىص هلم ٔبو ٕارا ٔبؿَن ٕافالسَ ٔبظول ، ٔبو ٔبكميت ذؾوى ثخـَق مبـامةل تّي اهلعازف واهلخـامَّي مـِا ورعل 

 ة اًياػصت هبشٍ اصلؾوى ".اهلاذت انكعة.تياءا ؿىل ظَة من ادلِ

ٕاىل اهَ حيق  2حِر ٔبصازث اهلاذت  2001ًـام  29واكن اهلرشغ اًسوزي كس ثخىن ُشا اًيؼام يف اًلاهون زمق 

ٌَمعازف فذح حساابث وذائؽ مصمقة ٌَمخـامَّي مـِا ، نٌل حيق ًِشٍ اهلعازف ٔبن ثؤمن ٌَموذؿّي دزائن 
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ًي ُشٍ اهلاذت ، مبوحة اًخـسًي اطلي اكٍص يف كاهون اًرسًة اهلرصفِة ادلسًس حسًسًة ذاظة ، كدي ٔبن ًمت ثـس

مٌَ . 12مبلذىض اهلاذت  2001ًـام  29اطلي ٔبًلى اًلاهون زمق  2005ًـام  34زمق 
1
 

َ ٔبًضا ٕاىل اهَ يف مرص اؾمتسث اًرسًة اهلرصفِة مبوحة كصاز ظاذز ؾن زئُس ازلِوزًة   وجبسز اًخيًو

،ٔبما اًلاًة من اؾامتذ اًرسًة اهلرصفِة يف مرص ، فلس  02/10/1990اًعاذز تخازخي  90/205ابًلاهون زمق 

اكهت نٌل يف ًحيان ٔلس حاة اكذعاذًة حصيم ٕاىل خشة زؤوش ألموال اًـصتَة وٕاىل اًصذ ؿىل اًخحسي اطلي 

حسة فصوؾِا ، ؾيسما كصزث ُشٍ اهلعازف  1989فصضخَ اهلعازف ألحٌحَة اًىدريت ؿىل مرص يف هناًة ؿام 

من مرص تـس زفغ اًسَعاث اهلرصًة مٌح ُشٍ اًفصوغ امذَاساث مـَية .
2
 

فلس ٔبخاس ُشا اًلاهون يف اهلاذت اًثاهَة مٌَ ٌَمعازف فذح حساابث مصمقة ابًيلس ألحٌيب ٕار خاء فهيا )ٔبن ٌَحيوك 

ؽ مصمقة ابًيلس اهلشهوز( ، ٕال ٕان ٔبن ثفذح ًـمالهئا حساابث مصمقة ابًيلس ألحٌيب ٔبو زتط وذائؽ مهنا ٔبو كدول وذائ

، مل ٌرش ٕاىل اذلساابث  90/205اطلي ٔبًلى اًلاهون زمق  2003ًس ية  88كاهون اًحيم اهلصنزي اهلرصيف زمق 

 اهلرصفِة ، ذما ًـين ٕان اهلرشغ اهلرصي كس اس خلىن ؾن ُشا اًيوغ من اذلساابث .

اابث اهلرصفِة اًخلََسًة ، ٕار ًمت فذح لك مهنا تيفس وختضؽ اذلساابث اًرسًة ًيفس اًلواؿس اًيت ختضؽ ًِا اذلس

ًذجان الآثز هفسِا ، كري ٔبن اذلساابث اًرسًة حمتزي ؾن اذلساابث اًخلََسًة تحـغ  اًرشوظ وإلحصاءاث ًو

 ارلعائط هشهص مهنا:

،  ل ًـصف رسعَة ظاحة اًرسي اهلصمق ٕال مسٍص اهلرصف ٔبو وهَهل تُامن يف اذلساابث اهلرصفِة ألدصى .1

 ٌس خعَؽ موػفو اهلرصف مـصفة ُشا اًضرط ٔبزياء إلحصاءاث اًيت ًخعَهبا فذح اذلساة .

ظمئيان ما تّي ظصيف اًـلس )اهلرصف ًخعَة فذح اذلساة اًرسي وحوذ زاتعة كامئة ؿىل اًثلة والٕ  .2

شا ًخعَة من اهلرصف تشل ؾياًة واًخـامي حبصض صسًس ؾيس ثيفِش ألوامص اًعاذزت ؿىل  واًـمَي( ُو

اذلساة اًرسي .
3

 

 

 

                                      
1
 .2004ًـام  34زي زمق من كاهون زسًة اهلعازف اًسو  12اهلاذت  - 

2
 .71-70،ض 2008هعوان حوزح زسنُس ، اًرسًة اهلرصفِة يف ػي اًـوهلة ، مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة ، تريوث ،بٔ  - 

3
 .45،ض1975ظوهل وفَسفذَ ، مًضوزاث ٕاحتاذ اهلعازف اًـصتَة ، تريوث، بٔ حسّي اًيوزي ، اًىامتن اهلرصيف  - 
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 اهلعَة اًثاين : اذلساابث اًرسًة وزسًة اذلساابث.

ٕان مدسبٔ اًرسًة اهلرصفِة حيصم ؿىل اهلرصف ٔبو اهلؤسسة اهلرصفِة واهلوػفّي اًـامَّي فهيا ، ٕافضاء ٔبًة  

ٔباي اكن ظالغ إ مـَوماث ٔبو تَاانث ثخـَق ابًزابئن اظَؽ ؿَهيا اهلوػف حبنك معهل ، نٌل ل ًخِح ُشا اهلحسبٔ 

حىت ًوو اكن موػفا يف اهلرصف ؿىل مـعَاث اذلساة ، فامي ؿسا ظاحة اذلساة حرصا ٔبو وززخَ 

اًلاهوهَّي وادلِاث اًصمسَة يف حالث حرصًة ، نٌل ل جيوس ٕاؾعاء ٔبًة مـَوماث ُاثفِة ؾن ٔبي حساة حىت 

ًوو اذؾى اهلخعي تبٔهَ ظاحة اذلساة .
1

 

ن زسًة اذلساابث واذلساابث اًرسًة ، فرسًة اذلساابث ُو اًـصف طلعل ل تسمن ثوضَح اًفصق تّي لك م

مس اًـمالء وزاء ٔبزكام مـَية إ اًسائس يف اًـمي اهلرصيف ، بٔما اذلساابث اًرسًة فِيي اذلساابث اًيت خيخفي فهيا 

 ، وميىن مالحؼة رعل يف اًيوايح اًخاًَة : 

ساابث اًرسًة حتمي ٔبحصاة ُشٍ اذلساابث ًالحغ ٕان اًيعوض ارلاظة ابذل  من اًياحِة اهلوضوؾَة : -1

واًوذائؽ من ذالل اًيط ؿىل ؿسم حواس مـصفة بٔحصاة ُشٍ اذلساابث واًوذائؽ ، ٕال من كدي اهلسؤوًّي يف 

اهلرصف وتلصاز من جمَس ٕاذازثَ ورعل ٔلن اًلصط من اذلساابث اًرسًة ُو ٕاضافة اهلًزس من اًرسًة ؿىل 

 ٔلصزاض اهلعَـّي ؿىل ثفاظَي ثغل اذلساابث .حساابث اًـمَي ومن مث اذلس من ا

مشي ٕار ثَزتم اهلعازف مبوحة اًلواؿس اًلاهوهَة وألؾصاف إ ٔبما ابًًس حة ًرسًة اذلساابث فٌعاكِا ٔبوسؽ و 

اهلرصفِة حبفغ ٔبزساز اًـمالء ومعََاهتم اهلرصفِة ، نٌل جضمي لك ٔبهواغ اذلساابث واًـمََاث اهلخـَلة هبا ، 

ذلفاع ؿىل اًرسًة اهلرصفِة ، ُو اًزتام مضين ل ٌضرتظ تخحلِلَ وحوذ رشظ ، ومن مث ل واًزتام اهلعازف اب

جيوس ٕافضاء ُشا اًرس تلعس ٔبو إبٌُلل واًـياًة اهلعَوتة يه ؾياًة اًضرط اذلًصط .
2
 

اذلساة اًرسي ُو اذلساة اطلي ل ًـصف ٔبحصاتَ ٕال مسٍص اهلرصف ووهَهل ،  من اًياحِة اًضرعَة : -2

ما اًرسًة اذلساابث فِدسؽ بٔ ًزتام ابًىامتن ل ًلؽ ٕاىل ؿىل ؿاثق ُؤلء ألصزاض ذون سوامه ، َ فان الٕ وؿََ

ًزتام هبا ًدضمي )مسٍص اهلرصف ؤبؾضاء جمَس إلذازت اًـامَّي(.هعاق الٕ 
3
 

                                      
1
 .103،ض 2002، ذاز وائي ًٌَرش ، ؾٌلن، "ذزاسة ملازهة"، حصمية قسي ألموال اهلسًول اًـام واًعحَـة اًلاهوهَة ًياش َلس كعُضاث إ اًفاؾوزي ،  - 

2
اهون ، خامـة اًرشفاث ظالل ظَة ، مسؤوًَة اًحيوك ؾن قس َي ألموال وهَفِة مواهجهتا مؤمتص جرشًـاث معََاث اًحيوك تّي اًيؼًصة واًخعحَق ، لكَة اًل - 

 .25ض-2002 ،ألزذناًريموك ، 
3
 .21ض-1999ؾحس اًصمحن اًس َس كصمان ، هعاق إلًزتام ، ذاز اٍهنضة اًـصتَة ، اًلاُصت،  - 
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ربز خاهة من اًفلَ ُشا اًيوغ من اذلساابث )اًرسًة( تبٔهَ ل ًوفص اًدرشًؽ اًوضـي اهلخـَق ابًرس  اهلرصيف ًو

حٌلًة اكفِة ٌَـمَي ، ٕار حيمتي ٔبن ًلؽ احس موػفي اهلرصف يف إلقصاءاث اًيت ثلسرما ًؽ هجة راث معَحة 

ٌَحعول ؿىل تـغ اهلـَوماث اهلخـَلة توذائؽ تـغ ألصزاض اكًس َاس َّي ، ٔبو كس ٌس خـمي اهلوػف ُشٍ 

نرب ٌَحفاع بٔ ٌَـمَي تسل من ٕامسَ ًـعي ضٌلان اهلـَوماث ٕلتزتاس تـغ اًـمالء ول حماةل فٕان وضؽ اًصمق اًرسي 

ة ظاحة ُشا اذلساة . ؿىل اًرسًة اهلرصفِة ، نٌل ٔبهَ س َحرص ؿسذ اهلوػفّي اطلٍن ًـصفون ًُو
1
 

مس ظاحة اذلساة اذللِلي جصمق إ فاذلساة اًرسي )اهلصمق( ُو حساة ؿاذي ًمت ٕاوضاٍؤ تـس ٔبن ٌسددسل 

 حسايب .

مت فذح ُشا اذلساة متاما ٔكي ن ٔبسٌلء اهلس خزسمّي اطلٍن ًـصفون ٕامس بٔ حساة مسمى ٔبدص ، مؽ اًفازق ت ًو

 ظاحة اذلساة اهلصمق ، ُو حمسوذ خسا.

مسَ ٕال هلسٍص اهلرصف ، فَِجبٔ ٕاىل فذح حساة مرصيف مصمق ، إ وكس ٍصثبٔي اًـمَي اهلرصيف ؿسم اًىضف ؾن 

خَ حىت هلسٍص اهلرصف ، س خفاذت من زسًة مرصفِة انرب تـسم اًى وكس هيسف اًـمَي ٔبًضا من الٕ  ضف ؾن ًُو

ؾيسئش ًَجبٔ ٕاىل فذح حساة كري مسمى ٔبو ملفي.
2
 

 ٔبما ابًًس حة ًإلحصاءاث اًخيؼميَة ًفذح اذلساابث اهلصمقة ، ميىن ثَرَعِا مبا ًًل :

 حيرض اًـمَي ٕاىل اهلرصف وجيمتؽ مبسٍص اهلرصف ٔبو وهَهل اهلفوط تفذح اذلساابث اهلصمقة . -بٔ 

ـَوماث اًالسمة ًفذح اذلساة اًرسي وحتسذ اًرشوظ هوغ اذلساة ، هوغ اًـمةل ، مست ًلسم اًـمَي اهل -ة

 اًـلس وامس اًوهَي ٕان وخس.

شهص امس ظاحدَ وؾيواهَ وخًسُذَ ٌوسجي ُشا اًـلس يف جسي ذاض ًبٔذش  -ح ًمت ثوكِؽ ؾلس فذح اذلساة ًو

وذائؽ يف اهلرصف حتمي اًصمق اًرسي ذون زمقا زساي ، مث حيفغ يف دزاهة ذاظة وجسنل وسزة من اًـلس ًلسم اً

رهص ٕامس اًـمَي ، ابٕلضافة ٕاىل اًصمق اًـاذي ٌَحساة ًخبٔمّي سري اًخـامي .
3
 

                                      
1
 .27ض،ثوفِق مشحوز ، اهلصحؽ اًساتق  - 

2
 .45ٔبهعوان حوزح زسنُس ، اهلصحؽ اًساتق ،ض- 

3
 .151ُضام اًخساظ ، ،اهلصحؽ اًساتق،ض - 
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ٕان اصلفاغ ؾن هؼام اذلساابث اًرسًة يف سوٌرسا ، مل ًبٔث من ذالل اهلعازف ٔبو اًسَعاث اًيلسًة فلط ، 

 1977ام ُو اًضـة اًسوٌرسي هفسَ ، ففي ؿام تي ٕان كاؿست اًخبًَٔس واصلفاغ ؾن اًرسًة اهلرصفِة توخَ ؿ

يف  14/04/1977يف  crédit suisseثـصضت اًرسًة اهلرصفِة يف سوٌرسا ًِزت ؾيَفة ا ص فضَحة مرصف 

ًعاًَة ، وكس ثحّي ٕان اهلسؤوًّي ؾن ٕاذازت ُشا اًفصغ اكهوا اًواكـة كصة اذلسوذ الٕ  chiassoمسًية هَاسو 

ن ؿَهيا من هحاز اهلسدٍصن يف اًعاًَا كدي كِسُا يف جسالث اهلرصف ، وكس ٕاىهتز ًخالؾحون ابًوذائؽ اًيت حيعَو

صرتايك اًسوٌرسي ُشٍ اًفصظة ، وظصخ مداذزت ٌَحس من ٕاظاز اًرسًة اهلرصفِة ، وكس زمت اهلحاذزت اذلزة الٕ 

ص ٕاكرتاخ كرتاخ ، ٕا ٕاىل حتلِق هوغ من اًضفافِة يف اًـمي اهلرصيف ًوىن زفغ اًضـة اًسوٌرسي ُشا الٕ 

من ٔبظواث اهللرتؿّي ، فبٔظححت اًرسًة اهلرصفِة  %73مدارش ٔبحصثَ اًسَعاث اًسوٌرسًة ، حبَر ؿازضَ 

هؼاما صـحَا حيوس ؿىل زىض كاًحَة اًضـة اًسوٌرسي .
1
 

زفغ اًضـة اًسوٌرسي وضؽ كِوذ ؿىل اًرسًة اهلرصفِة ، ذما  1985س خفذاء اطلي حصى ؿام ففي ُشا الٕ 

فِة يف سوٌرسا ثبًَٔسا واسـا ، حِر ٍىون اًضـة اًسوٌرسي تشعل كس بٔكص ابٔلكَحَة ٔبؾعى ٌَرسًة اهلرص 

 اذلفاع ؿىل هؼام اذلساابث اًرسًة إبؾخحاٍز ؾصفا مرصفِا زاخسا يف اهلعازف اًسوٌرسًة.

وثـصضت سوٌرسا لهخلاذاث واسـة ثسخة متسىِا ٔبمام ٔبًة حماوةل ٌَخرفِف من اًرسًة اهلرصفِة ، وزفؽ 

رس ؿىل اذلساابث اًرسًة ابًىضف ؾن ٔبحصاهبا ؤبزظسهتا ، وثـخرب اًولايث اهلخحست ألمٍصىِة من موحة اً 

ٔبوىل اصلول اًيت سـت ٕاىل ٕاكٌاغ اًسَعاث اًسوٌرسًة ترضوزت ٕاًلاء هؼام اذلساابث اًرسًة ٌَوظول ٕاىل 

 حمازتة ادلصمية اهليؼمة وجتازت ايلشزاث وحصامئ ثحُِغ ألموال .

َة ؿىل سوٌرسا ثضبٔن زسٍهتا اهلرصفِة معَت سٌورسا يف ؿام ومن ٔبخي مواهج ؿىل  1989ة اًضلوظ اصلًو

جرشًؽ كاهون ىلازتة معََاث قس َي ألموال ، حِر ًَزم اًلاهون اهلعازف ٔبن حىضف ًَِئة حىومِة ذاظة 

ة . ؾن ٔبي معََاث ماًَة مض حُو
2
 

                                      
1
 69ساتق ،ضٔبهعوان حوزح زسنُس ، اهلصحؽ اً  - 

2
ا وحواىهبا اًدرشًـَة ، جمةل حمنَة اًصافسٍن ، لكَة إلذازت والٕ  -  كذعاذ ، خامـة اهلوظي ، اًـصاق ، اًـسذ مِاذت ظالخ اصلٍن اتح اصلٍن ، اًرسًة اهلرصفِة ٔباثُز

 .271،ض2009،س ية  95



An] هَة و اًس َاس َةجمةل اًححوج اًلاهو    
née] 

 

  ــست

  
- 135 - 

 

  

الرابع العدد 

 جوان 

1025 

ا حصامئ مـاكة  1980حتاذ ألوزيب ٕاؾمتس مٌش ؿام وجتسز إلصازت ٕاىل ٔبن الٕ  ة ؤبؾخرُب مفِوما ًٔلموال اهلض حُو

ؿَهيا ، نٌل فصط ٕاحصاءاث موحست ؿىل اهلعازف ألوزتَة من اًواحة ٕاثحاؾِا من كدي ُشٍ ألذريت هليح اهخلال 

ة ٔبحصاهبا.  ُشٍ ألموال ، ثوظال ٕاىل وضف ًُو

اثفاق تّي اهلعازف صلهيا من  وابًخايل ثوظَت ٔبًضا سٌورسا ، حفاػا ؿىل سالمة مسـة معازفِا ، ٕاىل ٕاجصام

هجة وتّي مجـَة اهلعازف اًسوٌرسًة من هجة ٔبدصى ، ؾصفت ابثفاكِة اذلَعة واذلشز وازثضت ُشٍ اهلعازف 

ة اهلوذؿّي صلهيا ورعل ابٍمتَزي تّي ظاحة اذلق اًلاهوين وظاحة اذلق  مبلذضاُا ، ٔبن ثخحلق من ًُو

يل ؿسم ٕاماكهَة اًخشزغ ابًرسًة اهلرصفِة ارا زخت ؿسم سالمة الاكذعاذي ابًًس حة ٌَوذًـة اهلرصفِة ، وابًخا

 معسز ثغل ألموال .

،  25/04/1991نٌل ٔبهَ ثبٔسُسا ؿىل رعل ، بٔظسزث دلية اًصكاتة ؿىل اهلعازف يف سوٌرسا ثـمامي يف اتزخي 

كىض توكف اًـمي تفذح حساابث مرصفِة ابسٌلء مس خـازت ، ورعل ٌَحس ذون ٕاس خزسام ٔبحصاة زؤوش 

ٔلموال اهلَوزة ، اهلعازف اًسوٌرسًة ًخخِغ ٔبمواهلم .ا
1
 

( ، Bوابًلاء اًـمي تفذح حساابث مرصفِة تبٔسٌلء مس خـازت ، ويه اذلساابث اهلـصوفة إبمس اذلساة )

ٔبظححت لك ألموال اهلوذؿة يف اهلعازف اًسوٌرسًة ثـَن رسعَة ٔبحصاهبا ، و تشعل بٔظححت معََة اًىضف 

 ٕاذازت اهلرصف ٕاًزامِة ؾن رسعَة اًـمالء ٔبمام 

ويف ًىسمحوزػ ثعحق اًحيوك هؼام اذلساابث اًصمقَة مثي اًحيوك اًسوٌرسًة اطلي خيفي ٕامس اًـمَي ظاحة 

س خعَؽ اًـمَي من ذالل ُشٍ ألزكام  اذلساة ، حِر ًبٔذش بٔزكاما ٕاظعالحِة ٌَخـحري ؾن ُشا اذلساة ، ٌو

َخَ سوى ًـسذ حمسوذت ٌَلاًة من هحاز موػفي فعاخ ؾن رسع اًسحة و إلًساغ ؿىل حساتَ من ذون الٕ 

 اًحيم .

و ًخفق جرشًؽ ًىسمحوزػ مؽ سائص كواهّي اًحيوك يف اىلافؼة ؿىل زسًة اذلساابث ، ٕال يف اهلسائي اهلخـَلة 

 ابهلعَحاث اًرضًخِة ، ٔبو تياء ؿىل ظَة اًسَعاث اًلضائَة ، او تـس اذلعول ؿىل موافلة نخاتَة من اًـمَي

 

                                      
1
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 اًثاًر : وسائي جضلَي اذلساابث اًرسًة : اهلعَة. 

ٕان هؼام اًرسًة اهلرصفِة اطلي حيمي ٕاىل حس ما ، مَىِة ألموال يف اهلعازف ، فٕاهَ ٔبًضا كس ل ًؤمن  

اًيط اًلاهوين اهلخـَق ابًرسًة اهلرصفِة اسلاًة اًاكفِة ًـمالء اهلرصف ، نٌل جيوس ٔبن ٌس خـمي اهلوػف 

ا هلٌلزسة معََة ٕاتزتاز مؽ تـغ اهلوذؿّي . طلعل ػِص يف اًخـامي اهلرصيف ما ٌسمى اهلـَوماث اًيت ًعَؽ ؿَهي

و هؼام ٕاذازي ذاذًل ثـمتسٍ ٕاذازت اهلرصف إكحصاء وكايئ و كس ٔبػِصث ألحباج  تيؼام اذلساة اهلصمق ، ُو

 15شذي اهلَساهَة تبٔن اهلـسل اًوس َعي ًخيفِش ٔبًة معََة مرصفِة يف مرصف  مذوسط اذلجم ، ٌس خسؾي ث

 موػفا وذَعت ُشٍ ألحباج ٕاىل ٔبن دعص وضف اًرسًة ًخلَط مؽ ثلَط اًرس راثَ .

ص فىصت اذلساة اهلصمق ُو فعي تّي ) ٕامس ظاحة اذلساة ( و ) زمق  نٌل وزذ ٔبًضا يف ُشا إلظاز :  وحُو

ا و ل ُشا اذلساة ( فِيحرص ثـامي اهلوػفّي يف اهلعازف يف ػي ُشا اًيؼام حبساابث ًـَمون ٔبزكارم

مس اذللِلي ًعاحدَ و زمقَ ٕال مبصاحـة اهلسدٌساث ًـصفون ٔبحصاهبا ، و ل ميىن مجؽ ؾيرصي اذلساة ، ٔبي الٕ 

 ارلاظة هبشا اذلساة و اهلوحوذت يف دزاهة اهلرصف ارلاظة .

و ابًخايل حياظ جضلَي اذلساة اهلصمق ؿاذت تـياًة ذاظة حتمََ من اًخـصف ؿىل ٕامس ظاحدَ ، نٌل حيصض 

ن ٔبحصاهبا ول حياول إلثعال هبم ُاثفِا ا هلرصف ؿىل ؿسم ٕازسال وضوفاث اذلساابث اهلرصفِة اهلصمقة ٕاىل ؾياٍو

ٔبو تبٔي ظًصلة ٔبدصى ، ورعل حفاػا ؿىل اًرسًة اهلرصفِة 
1
  

 ما ؾن وسائي جضلَي اذلساابث اًرسًة فِيي : بٔ 

مس اًضرا ٌَـمَي  مـّي تسل من الٕ :ًمت جضلَي اذلساة اًرسي تواسعة ٕاحالل زمق اذلساابث اهلصمقة -1

مت اًخـامي مؽ زظَسٍ ومـامالثَ تواسعة زمقَ اًرسي وكس ٔبصاز اهلرشغ  فِحلى ٕامس اًـمَي ظي اًىامتن ، ًو

، ٕار ٔبؾعى مبوحة اهلاذت اًثاًثة من ُشا  1956اٌَحياين ٕاىل اذلساابث اهلصمقة يف اًلاهون اًرسًة اهلرصفِة ًـام 

 زف تفذح حساابث مصمقة ل ًـصف بٔحصاهبا كري اهلسٍص اًلامئ ؿىل ٕاذازت اهلرصف ٔبو وهَهل .اًلاهون ، اذلق ٌَمعا

: وفلا ًِشا اًيؼام ًمت فذح اذلساة حتت امس رسط ٔبدص كري موحوذ )ٕامس  اذلساابث إبمس مس خـاز -2

 مس خـاز(، واًفائست من ُشا اًيؼام ؿسم مـصفة ظاحة اذلساة اذللِلي .

                                      
1
 ..99-98حؽ اًساتق ،ضٔبهعوان حوزح زسنُس ، اهلص  - 

 



An] هَة و اًس َاس َةجمةل اًححوج اًلاهو    
née] 

 

  ــست

  
- 137 - 

 

  

الرابع العدد 

 جوان 

1025 

شا اًيوغ من اذلسااب ث ًوفص حٌلًة ًـمالء اهلرصف ثفوق اسلاًة اًيت ثخوافص يف اذلساابث اهلصمقة ، وابًخايل ُو

فلس معسث اهلعازف اًسٌورسًة ثضلك ذاض ٕاىل فذح حساابث تبٔسٌلء مس خـازت ًـمالهئا اهلرصفِّي ، فِوكؽ 

اهلس خـاز ، وحتفغ ُؤلء ظَة فذح اذلساة اهلس خـاز ؿىل وسرخّي ،ألوىل ابٕلمس اًعحَح واًثاهَة ابٕلمس 

اهلسدٌساث اهلخـَلة تًس حة اذلساة ٕاىل اًضرط راثَ يف ظياذًق اهلرصف وحوكن دعوزت فذخح اذلساة 

حتت ٕامس مس خـاز يف حاةل ؿسم ٕادداز اهلرصف ابٕلمس اذللِلي ًعاحة اذلساة اًرسي ، فٕارا ثويف ُشا 

 رتنة ارلاظة مبوزهثم.اًضرط فال ٍمتىن اًوززة من ٔبًَوةل ُشٍ ألموال ٕاٍهيم ؾن ظًصق اً

 اهلححر اًثاين : رشوظ فذح حساة اًرسي 

دصى ثخـَق مبوافلة اهلرصف ؿىل ٌس خَزم فذح اذلساة اًرسي ثوافص رشوظ تـضِا ًخـَق ابًـمَي والٔ  

 فذح اذلساة اًرسي.

ا يف اًـمَي .  اهلعَة ألول : اًرشوظ اًواحة ثوافُص

سواء ٔباكن رسعا ظحَـَا بٔم مـيواي ، وتّي اهلرصف  هلا اكن اذلساة اًرسي ؾلسا تّي ظاحة اذلساة 

، فان ُشا اًـلس ٌس خَزم ابًرضوزت ثوافص ألََُة اًالسمة ًفذح اذلساة وراعل وفلا ًلاهون اصلوةل اًيت ًمت فهيا 

لؽ فهيا اهلصنز اًصئُيس ٔبو فصغ اهلرصف ، وؿىل اهلرصف اًخحلق من بََُٔة اًـمَي ورعل ٔلن  فذح اذلساة ًو

 ثفاق ؿىل ٕاسددـاذُا . ََُة ثـس من اًيؼام اًـام وابًخايل و ل جيوس خماًفهتا ٔبو الٕ ٔبحاكم الٔ 

و ؿَََ لتس ٔبن ٍىون اًـمَي ابًلًا سن اًصصس و ٍمتخؽ تبََُٔة اًخرصف و ًخبٔنس اهلوػف من ٔبََُة ظاًة فذح 

ة اذلساة اًرسي تعًصلة حمفوفة توسائي اسلاًة و اًرسًة متاص َا مؽ ظحَـة ُشا اذلسا
1
 

يا ل ثؼِص رسعَة اًـمَي  وكس حيسج ٔبن ًَجبٔ رسط فُس خـّي مبحام ٔبو مـمتس ًفذح اذلساة اًرسي ، ُو

ألظَي تي ٍىون اذلساة ابمس اىلايم ٔبو اهلـمتس اطلٍن جية ٔبن ثخوافص فهيٌل ألََُة اًالسمة ، ويف ُشا 

ًة زاتعة مدارشت وختضؽ اًـالكة ماتّي اًلصط ًخـشز ؿىل اهلرصف مـصفة ٕامس اًـمَي اذللِلي ٔلهَ ل ٍصثحط تبٔ 

اًضرط اذللِلي واىلايم ٔلحاكم ؾلس اًواكةل .
2
 

                                      
1
 .78ؾحس اهلوىل ؿًل مذويل ، اهلصحؽ اًساتق ،ض - 

2
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نٌل ان فذح اذلساة اًرسي ل ًلذرص ؿىل اًضرط اًعحَـي فلط ، تي ميىن ٌَضرط اهلـيوي ٔبن ًفذح 

اهلـيوي حسااب من ُشا اًيوغ اكًرشاكث مثال ، طلعل جية ؿىل اهلرصف اًخاهَس من اًوحوذ اًلاهوين ٌَضرط 

 كدي اًلِام إبحصاءاث فذح اذلساة .

 اهلعَة اًثاين : موافلة اهلرصف ؿىل فذح اذلساة اًرسي 

ًلوم فذح اذلساة اًرسي ؿىل إلؾخحاز اًضرا ، ورعل ًزايذت اًثلة تّي اهلرصف وظاًة فذح  

َر ًحلى ٌَمرصف اذلساة ، مفوافلة اهلرصف ؿىل فذح اذلساة اًرسي ثـخرب ابًًس حة ٕاًََ ٕلحصاء صلكي ، حب 

 اكمي اذلًصة يف كدول ٔبو زفغ ظَة اذلساة.

مبـىن ٔبدص ٔبن اهلرصف ل ًَزم ؿىل فذح اذلساة اًرسي يف حاةل وحوذ ص هبة وؿسم كٌاؿة يف اًضرط اهلخلسم 

 ، ول جيرب يف اًوكت هفسَ ؿىل ثرٍبص ٔبس حاة اًصفغ.

هلرصفِة س خازًا كاهوهًَا ًٔلموال راث طلعل كامت سوٌرسا خبعواث جرشًـَة ومعََة يف ؿسم حـي اًرسًة ا

َة اًيت وهجت ٕاىل هؼام اًرسًة يف سٌورسا ، ًوـي ٔبمه ارلعواث  اهلعسز كري اهلرشوغ ، تـس إلهخلاذاث اصلًو

، حبَر ظحق ُشا  1998اًيت كامت هبا سوٌرسا يف ُشا اولال ، ظسوز كاهون ماكحفة ثحُِغ ألموال ؿام 

اًَّي ، اكهلعازف واهلؤسساث اهلاًَة ومؤسساث اًخبٔمّي ، اطلٍن ٔبظحح ًخوحة اًلاهون ؿىل مجَؽ اًوسعاء اهل

ؿَهيم ؾيس وحوذ صم حول ٕازثحاظ مـامةل ماًَة بٔو مرصفِة جبصمية مٌؼمة ، ٕاتالػ مىذة إلثعال ارلاض 

ل مباكحفة ثحُِغ ألموال ، نٌل ًخوحة ؿىل اًوس َط اهلايل جتمَس اًلمي اهليلوةل واًيت حىون موضؽ صم حو 

ا .  معسُز

نٌل فصط ُشا اًلاهون ؿىل سَعاث اًصكاتة يف سوٌرسا ثحاذل اهلـَوماث اهلاًَة واهلرصفِة مؽ اًسَعاث ألحٌحَة 

، مؽ اىلافؼة ؿىل زسًة ُشٍ اهلـَوماث وؿسم ٕاس خـٌلًِا يف ماكحفة ثحُِغ ألموال .
1
 

سوٌرسا ، حِر مت ثوكِؽ اثفاكِة وجتسز إلصازت ٔبًضا ٔبن ًحيان كام تحـغ ارلعواث ؿىل قصاز ما حعي يف 

ة ظاحة اذلق  1996اذلَعة واذلشز يف ؿام  ، اًيت ٔبًزمت اهلعازف اٌَحياهَة اًخبٔنس تعوزت مفعةل من ًُو

كذعاذي ؾيس فذح خمخَف ٔبهواغ اذلساابث اهلرصفِة ، بٔو جساوزٍ صىوك حول ٕاماكهَة كِام اًـمَي اهلرصيف الٕ 

 تـمََاث ثحُِغ ألموال .

                                      
1
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س خـالم من اهلخـاكس مـَ ؾن معسز ألموال ىل اهلرصف وفلا ٕلثفاكِة اذلَعة واذلشز ، الٕ نٌل ًخوحة ؿ

ارلاض مباكحفة ثحُِغ ألموال ،  318/2001ووهجهتا ، وموضوغ اًـمََة اهلرصفِة ، و إبظساز كاهون زمق 

وال ، من ذالل ٕاوضاء ٍىون اهلرشغ اٌَحياين كس ٕاس خجاة ٌَخوهجاث اصلًوَة يف جمال حمازتة معََاث ثحُِغ ألم

َُئة اًخحلِق ارلاظة صلى مرصف ًحيان ، ويه َُئة مس خلةل راث ظاتؽ كضايئ ، رممهتا اًخحلِق يف معََاث 

ثحُِغ ألموال ، ومصاكدة مسى ثلِس اهلعازف ابٕلحصاءاث اهليعوض ؿَهيا يف ُشا اًلاهون واًيت هتسف ٕاىل 

 حمازتة ثحُِغ ألموال .

يت ثخخىن هؼام اذلساابث اًرسًة اًرشوظ اًالسمة ًفذح اذلساابث اًرسًة من حِر وكاًحا حتسذ اهلعازف اً

اهلَلى  1990ًس ية  205اذلس ألذىن ًفذح اذلساة اًرسي وهوغ اًـمةل ، فلاهون زسًة اذلساابث اهلرصيف زمق 

َحيوك ٔبن ثفذح ًـمالهئا كس ٕاصرتظ يف اهلاذت اًثاهَة مٌَ ، فذح اذلساة اهلصمق ابًـمةل ألحٌحَة ٕار خاء فهيا )ٕان ٌ 

حساابث مصمقة ابًيلس ألحٌيب ، ٔبو زتط وذائؽ مهنا ٔبو كدول وذائؽ مصمقة ابًيلس اهلشهوز( . كري ٔبن كاهون زسًة 

، مل ثخضمن  2005ًس ية  34، وكاهون اًرسًة اهلرصفِة اًسوزي زمق  1956ًس ية  6اهلعازف اٌَحياين زمق 

وهوغ اًـمةل اًيت ثوذغ يف ُشا اذلساة حبَر حصك اًرشغ يف  هعوظا ذاظة ابذلس ألذىن ٌَحساة اًرسي

 ُشٍ اًلواهّي اذلًصة ٌَمعازف يف حتسًس ألذىن ًإلًساغ وهوغ اًـمةل .

، فلس حصك ٔبمص حتسًس اذلس ألذىن ًإلًساغ وهوغ  1934ٔبما اًلاهون اًسوٌرسي ارلاض ابهلعازف اًعاذز س ية

 ف.اًـمةل اًالسمة ًفذح اذلساة ذلًصة اهلعاز 

وجتسز إلصازت ُيا ، ٔبهَ ل ثوخس كواهّي نثريت ًفذح حساة صلى اًحيوك اًسٌورسًة ، تي ُياك تـغ 

 إلحصاءاث اهلخـازف ؿَهيا صلى مجَؽ اًحيوك جية احرتارما.

ًوـي ٔبمه ارلعائط اًحيوك اًسوٌرسًة ، يه ارلعوظَة يف اًخـامي ، فاًلاهون اًسوٌرسي مييؽ ؿىل بٔي 

 إلفعاخ ؾن ٔبًة مـَوماث ثخـَق حبساة معَي صلهيا.موػف يف اًحيم من 

طلعل ، ثفضي اًحيوك اًسٌورسًة ؾيس فذح اذلساة اًرسي ، ٔبن ًلوم اًـمَي رسعَا تـمََة فذح اذلساة 

صلى اًحيم ، ٕارا اكن ًٍصس مًزسا من ارلعوظَة ، وؿسم مـصفة اًلري مبا جيصي يف حساتَ ، نٌل حيق ٌَـمَي بٔن 

 ًساؾِا يف حساتَ اًرسي .خيخاز ٔبٍهتا معةل لٕ 
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وثـخرب اذلساابث اهلصمقة اًيت ثلسرما اًحيوك اًسوٌرسًة ، يه اذلساابث ألؿىل ذزخة من حِر اًرسًة ، ول 

 ًـنل ؾن وحوذُا ٕال كةل كََةل .

وثـمتس اًحيوك اًسوٌرسًة س َاسة ٕاذفؽ ملاتي اهلساؿست ، فلك ما ساذ اهلحاًف اهلسفوؿة يف اذلساة لك ما ساذث 

 اهلساؿست يف ٕاذازت اذلساة اًرسي وٕاسدامثز ألموال اهلوذؿة فَِ.

ثلسم اًحيوك اًسوٌرسًة لك اهلزااي اًيت ثلسرما اًحيوك ألدصى من ذفاحص اًض َاكث ، وتعاكاث الئامتن ، 

وحوالاث ، ًوىن لك رعل مصثحط ابًرسًة ، وٕاس خزسام اًحعاكة إلئامتهَة ، ٔلن ٕاس خـٌلل ُشٍ ألذواث 

 ٕاىل اًىضف ؾن وحوذ اذلساة اًرسي ٌَـمَي .س َؤذي 

ي ثمت إبمس  ي مدَف مايل ٕاىل حساة تيم ٔبدص ، فٕان معََة اًخحًو طلعل ، ٕارا ظَة ظاحة اذلساة تخحًو

اًحيم ذون رهص ٔبًة مـَوماث ؾن ظاحة اذلساة .
1
 

اذلضوز  ًوـي ٔبفضي ظًصلة ٌَخـامي مؽ اذلساة اًرسي واًيت جس خزسرما اًحيوك اًسوٌرسًة ، يه ظًصلة

 اًضرا ًعاحة اذلساة اًرسي فِشٍ ل ثرتك ٔبي ٔب ص ٔبو ٔبي ؿنل توحوذ اذلساة.

نٌل ثيعح اًحيوك اًسوٌرسًة ٔبحصاة اذلساابث اًرسًة حصك ٔبسٌلء ألصزاض اطلٍن ًوذ ظاحة اذلساة حصك 

ـنل اًحيم ؾن هَفِة اًوظول ٕاىل ُؤ  .لء ألصزاضٔبمواهل هلم ، يف حاةل اًوفات بٔو كري رعل من اذلالث ، ًو

 ارلامتة :

ًخضح ذما س حق ٔبن اًيؼام اذلساابث اًرسًة اطلي ًـخرب من ألهؼمة اذلسًثة اًيت اس خحسهثا اًفن  

اهلرصيف ، ٕازثحط اتزخيَا تـوامي ذًًِة وس َاس َة وٕاكذعاذًة مصث هبا سوٌرسا ، بٔذث ٕاىل حىٌصس مدسبٔ اًرسًة 

 ٕاجصاس دعوظَة اًرسًة اهلرصفِة ، ؿرب جضىَِِا ضٌلهة اهلرصفِة ، نٌل ٔبن موكؽ سٌورسا ادللصايف ساؿس ؿىل

ًصؤوش ألموال اًِازتة ٕاٍهيا ، وهشهص ُيا ذوز اهلعازف اًسوٌرسًة يف حٌلًة ٔبموال اهلضعِسٍن ٔبزياء اذلصة 

اًـاهلَة اًثاهَة واطلٍن دضـوا هلالحلة اًسَعاث ألهلاهَة هبسف اًىضف ؾن ٔبمواهلم وحساابهتم اهلرصفِة ، 

                                      
1
 - la majorité des clients étrangers signent avec la banque un «mandat de gestion" qui laisse toute latitude au banque 

pour gérer son patrimoine. L’argent est pour ainsi dire "posé «en suisse le client , et ses relations avec la banque sont 

ensuite réduites au minimum , notamment pour des raisons de discrétion . " sylvain besson, apcit,p62. 
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ث ابًفضي لك حماولث ألهلان ٔبمام زفغ اهلعازف اًسوٌرسًة ٕاؾعاء بٔي مـَوماث ؾن ألموال حِر ابء

 اهلوذؿة ًِا.

ٕان جضسذ اصلول اًيت ثبٔذش تيؼام اذلساابث اًرسًة يف نامتن اًرس اهلرصيف هتسف ٕاىل ٕاحرتام حلوق اًفصذ 

فاًرسًة اهلرصفِة يه اًضٌلهة اًيت  ومعاذلَ اًضرعَة ، طلعل وضـت ؾلوابث ظازمة سلاًة اًرسًة اهلرصفِة ،

 ميىن ٕاؾعاهئا ٌَـمالء اهلرصفِّي ًإلظمئيان ٕاىل اىلافؼة ؿىل ٕازسازمه اهلاًَة .

نٌل ٔبهَ ل ميىن ثرٍبص اًرسًة اهلرصفِة ابٕلؾخحازاث اًلاهوهَة فلط تي ًـوذ رعل ٔبًضا ٕاىل ؾوامي ٕاكذعاذًة ، 

ة ًٌَضاظ ا حيان .حِر ٌضلك اًلعاغ اهلرصيف جحص اًزاًو  ٕلكذعاذي ًحـغ اصلول هسوٌرسا ًو

طلعل ، فدواسعة هؼام اذلساابث اًرسًة جس خعَؽ اهلعازف خشة زؤوش ٔبموال مخمة من اهلوذؿّي وحفؼِا 

تبٔزكام مـَية ل ًعَؽ ؿَهيا ٕال ؿسذ حمسوذ من اهلوػفّي ، ٔلن نثري من ٔبحصاة ألموال ًفضَون حفغ ٔبمواهلم 

 تـَسا ؾن اظالغ اًلري.

، ميىن ثلِمي هؼام اذلساابث اًرسًة تبٔهَ هؼام ٌساؿس ؿىل ٕاس خلعاة زؤوش ٔبموال هحريت جسامه يف  ومؽ رعل

ي اهلعازف وٕاجساغ وضاظِا إلسدامثزي ، ٕال ٔبهَ يف هفس اًوكت ًـخرب وس َةل ٍهتًصة ألموال اًلري  متًو

شا ما ًفرس الاهخلاذاث اهلوهجة  ًحـغ اصلول اًيت ثبٔذش هبشا اًيؼ ام من ٕاساءت ٕاس خـٌلل اًرسًة مرشوؿة ، ُو

اهلرصفِة هبسف ٕادفاء ألموال اًلري مرشوؿة  ، حِر كامت سوٌرسا يف ُشا اولال تحـغ ارلعواث ٌَحس من 

ٕاساءت اس خـٌلل ُشٍ اًرسًة ، ٕار ظسزث دلية اًصكاتة ؿىل اهلعازف اًسوٌرسًة كصازا كىض توكف اًـمي 

ساابث تبٔسٌلء مس خـازت نٌل ٔبن اهلعازف اًسوٌرسًة ثَزتم ابًـصف اهلرصيف اًسائس ، واطلي ٌسمح تفذح اذل 

ة اًـمالء اهلرصفِّي ٕارا زخت ؿسم سالمة معسز ألموال اهلوذؿة .  ابًخحلِق من ًُو

وابًصمغ من الاهخلاذاث اهلوهجة ٕاىل هؼام اذلساابث اًرسًة ، ميىن اًلول ٔبن ألس حاة اصلًًِة واًس َاس َة 

يا اذلارض ُشٍ ألس حاة ثسفؽ ٔبحصاة زؤوش ألموال ٕاىل هتًصة ٔبمواهلم والاكذعاذًة لساًت كامئة يف وكذ 

حيان ، طلعل ًـخرب هؼام  ثسخة اذلصوة ٔبول الاضعِاذ ٕاىل ذول ثبٔذش تيؼام اًرسًة اهلرصفِة هسوٌرسا ًو

 اًرسًة اهلرصفِة رضوزاي سلاًة ٔبحصاة اًيوااي اذلس ية واهلسدمثٍصن يف اًًضاظاث اهلرشوؿة . 
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 هلصاحؽ:ا

  ة تّي الاًزتام واهلسؤوًَة يف اًلاهون اهللازن واًفلَ بٔ ٕاجصاُمي تو اًوفا ، ٕاتالػ اًحيوك ؾن اًـمََاث اهلض حُو

،  2002 ،إلساليم ، مؤمتص جرشًـاث معََاث اًحيوك تّي اًيؼًصة واًخعحَق ، لكَة اًلاهون ، خامـة اًريموك

 ألزذن.

 1993ث احتاذ اهلعازف اًـصتَة ، تريوث ثوفِق مشحوز ، زسًة اذلساابث اهلرصفِة ، مًضوزا. 

  ، ؾحس اهلوىل ؿًل مذويل ، اًيؼام اًلاهوين ٌَحساابث اًرسًة ، ذزاسة ملازهة ، ذاز اٍهنضة اًـصتَة

 .2003اًلاُصت 

  2008ٔبهعوان حوزح زسنُس ، اًرسًة اهلرصفِة يف ػي اًـوهلة ، مًضوزاث اذلَيب ، تريوث. 

  1975َسفذَ ، مًضوزاث احتاذ اهلعازف اًـصتَة ، تريوث حسّي اًيوزي ، اًىامتن بٔظوهل وف. 

  ، اًفاؾوزي ازوى فاٍز ، اًياش َلس كعُضاث ، حصمية قسي ألموال اهلسًول اًـام واًعحَـة اًلاهوهَة

 ، ألزذن . 2002ذزاسة ملازهة ، ذاز سائي ًٌَرش ؾٌلن 

  اهجهتا ، مؤمتص جرشًـاث معََاث اًرشفاث ظالل ظَة ، مسؤوًَة اًحيوك ؾن قس َي ألموال وهَفِة مو

 ، ألزذن . 2002اًحيوك تّي اًيؼًصة واًخعحَق ، لكَة اًلاهون ، خامـة اًريموك 

  مرص. 1999ؾحس اًصمحن اًس َس كصمان ، هعاق الاًزتام ، ذاز اٍهنضة اًـصتَة ، اًلاُصت ، 

 ًحيان . ُضام اًخساظ ، ٕاذازت اًرسًة اهلرصفِة ، ٕاحصاءاهتا اًخيؼميَة واًـمََة يف

  ا وحواىهبا اًدرشًـَة ، جمةل  حمنَة اًصافسٍن ، لكَة هَاذت ظالخ اصلٍن اتح اصلٍن ، اًرسًة اهلرصفِة ٔباثُز

 ، اًـصاق .95/2009كذعاذ ، اهلوظي ، اًـسذ إلذازت والٕ 

 sylvain besson, le secret bancaire , collection le savoir suisse , 2 
éme 

 édition , 

genièvres 2010 , suisse. 
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ة "  " حٌلًة اولال اًخيؼميي اهلس خلي ؾن ظًصق اًصكاتة ؿىل ذس خوزًة اًلواهّي اًـضًو

 اهلـسل و اهلمتم ( 1996) ذزاسة يف ػي اصلس خوز ادلزائصي ًس ية 

 بٔس خار مساؿس "بٔ"   ،جن ذحو هوز اصلٍن /ألس خار       

 س َسي تَـحاش  خامـة        

 لسمة :م

اهلـؼؼسل و اهلؼؼمتم  1996وز ادلزائؼؼصي ًسؼؼ ية مىؼؼن اصلسؼؼ خ      
1

، زئؼؼُس ازلِوزًؼؼة مؼؼن سؼؼَعة ذسؼؼ خوزًة 

ة حمتثي يف ظالحِة اظساز اًخيؼاميث اهلس خلةل  رممة و كًو
2
. 

ُؼؼشٍ اًخيؼؼؼاميث اًؼؼيت جسؼؼ متس كوهتؼؼا مؼؼن اصلسؼؼ خوز مدؼؼارشت ، و ثخضؼؼمن كواؿؼؼس ؿامؼؼة و جمؼؼصذت ثخحؼؼس يف 

خاىهبا اهلاذي مؽ اًلاهون 
3
. 

ٍىؼؼؼون ُيؼؼؼاك ٔبي ثؼؼؼساذي يف الادذعاظؼؼؼاث تؼؼؼّي اًخيؼؼؼؼاميث اهلسؼؼؼ خلةل و اًلؼؼؼاهون ، مؼؼؼٌح و حؼؼؼىت ل      

 اهلؤسس اصلس خوزي ادلزائصي ًلك مهنٌل جمال ل ميىن ثـسًَ .

و مؼؼواذ مذفصكؼؼة يف اصلسؼؼ خوز  123و  122خفؼؼّط اًلؼؼاهون مبجؼؼال حمؼؼسذ ؿؼؼىل سؼؼخِي اذلرصؼؼ يف اهلؼؼاذثّي 
4
 .

 01/  125حمعوز يف اهلاذت  و ٔبؾعى اًخيؼمي اهلس خلي جمال واسـا كري
5
. 

                                      
1
هؼؼومفرب  28اهلخـَؼؼق إبظؼؼساز هؼؼط ثـؼؼسًي اصلسؼؼ خوز اهلعؼؼاذق ؿََؼؼَ يف اسؼؼ خفذاء  1996ذٌسؼؼمرب  07اهلؼؼؤزد يف  438-96ًصئؼؼايس زمق ٔبهؼؼؼص اهلصسؼؼوم ا - 

 ( . 2008هومفرب  15اهلؤزد يف  19 – 08) بٓدص ثـسًي ابًلاهون زمق  1996
2
هلسؼؼؼ خلةل ٔبهؼؼؼؼص هَؼؼؼواين كؼؼؼسمي ، اًسؼؼؼَعة اًخيؼميَؼؼؼة يف مؼؼؼن اصلسؼؼؼ خوز . و هلـَومؼؼؼاث ٔبنؼؼؼرث حؼؼؼول موضؼؼؼوغ اًسؼؼؼَعة اًخيؼميَؼؼؼة ا 01فلؼؼؼصت  125اهلؼؼؼاذت  - 

،  1، حبؼؼر ًيَؼؼي صؼؼِاذت اهلاحسؼؼ خري يف اًلؼؼاهون فؼؼصغ كؼؼاهون اهلؤسسؼؼاث ، لكَؼؼة اذللؼؼوق ، خامـؼؼة ادلزائؼؼص  2008اًخـؼؼسًي اصلسؼؼ خوزي ادلزائؼؼصي ًسؼؼ ية 

 . 2012 – 2011اًس ية اصلزاس َة 
3
ـَة  يف  اًيؼؼؼؼام  اًربهلؼؼؼاين ) ذزاسؼؼؼة ملازهؼؼؼة ( ، اًعحـؼؼؼة ألوىل  ، مؤسسؼؼؼة رميؼؼؼس ظؼؼؼاحل اًعصاوهؼؼؼة  ، اًـالكؼؼؼة  تؼؼؼّي اًسؼؼؼَعخّي  اًخي  -  فِشًؼؼؼة  و اًدرشؼؼًؼ

  . 138،  137، ض .  2009اًوزاق ًٌَرش و اًخوسًؽ ، ألزذن ، 
4
 من هفس اصلس خوز اًيت ثيط ؿىل ٔبن " ل ًمت ىزغ اهلَىِة ٕال يف ٕاظاز اًلاهون ..."  .   20اكهلاذت  - 
5
اهلـؼؼسل و اهلؼؼمتم ؿؼؼىل ٔبن : " ميؼؼازش زئؼؼُس ازلِوزًؼؼة اًسؼؼَعة اًخيؼميَؼؼة يف اهلسؼؼائي كؼؼري ايلععؼؼة  1996مؼؼن ذسؼؼ خوز  01فلؼؼصت  125ثؼؼيط اهلؼؼاذت  - 

 ٌَلاهون ..." .
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و حؼؼؼىت ًضؼؼؼمن اهلؤسؼؼؼس اصلسؼؼؼ خوزي ادلزائؼؼؼصي ؿؼؼؼسم ثـؼؼؼسي ٔباي مؼؼؼهنٌل ؿؼؼؼىل جمؼؼؼال الٓدؼؼؼص ، مىؼؼؼن      

اولَس اصلس خوزي 
1

من اصلس خوز  165من اًصكاتة اًس َاس َة ؿىل اذلسوذ تّي اولاًّي وفلا ٌٌَلذت 
2
. 

 123يف اهلؼؼؼاذت  و هلؼؼؼا اكن جمؼؼؼال اًلؼؼؼاهون اًـضؼؼؼوي حمؼؼؼسذا ؿؼؼؼىل سؼؼؼخِي اذلرصؼؼؼ     
3

و تـؼؼؼغ اهلؼؼؼواذ يف 

اصلسؼؼؼؼ خوز 
4

. فؼؼؼؼال ًًدلؼؼؼؼي ٔبن ًخـؼؼؼؼسى ؿؼؼؼؼىل جمؼؼؼؼال اًخيؼؼؼؼؼاميث اهلسؼؼؼؼ خلةل . و ٕال واخؼؼؼؼَ زكاتؼؼؼؼة اولَؼؼؼؼس 

 اصلس خوزي .

ُؼؼشٍ اًصكاتؼؼة )ٔبي زكاتؼؼة اولَؼؼس اصلسؼؼ خوزي ؿؼؼىل اًلؼؼاهون اًـضؼؼوي( اًؼؼيت ثؼؼوفص حٌلًؼؼة كؼؼري مدؼؼارشت ؿؼؼىل 

ؼؼة ؿؼؼىل اًلؼؼواهّي جمؼؼال اًخيؼؼؼاميث اهلسؼؼ خلةل . ُؼؼشٍ اسلاًؼؼة اًؼؼ يت ثخـؼؼاػم لكؼؼٌل اكهؼؼت اًصكاتؼؼة مضؼؼسذت و كًو

ة ، و ثخضاءل لكٌل اكهت اًصكاتة ضـَفة و مهتاوهة .  اًـضًو

 ومٌَ فبٔن الاصاكل اهلعصوخ من ذالل ُخَ اصلزاسة ُو :

                                      
1
هلـَومؼؼاث ٔبنؼؼرث حؼؼول اولَؼؼس اصلسؼؼ خوزي ٔبهؼؼؼص فًصؼؼس ؿَؼؼواص ، اولَؼؼس اصلسؼؼ خوزي ادلزائؼؼصي : اًخيؼؼؼمي والادذعاظؼؼاث،  جمؼؼةل اهليخؼؼسى اًلؼؼاهوين  - 

جمؼؼةل ذوزًؼؼة ثعؼؼسز ؾؼؼن كسؼؼم اًىفؼؼاءت اهلِيَؼؼة ٌَمحامؼؼات ، جلكَؼؼة اذللؼؼوق و اًـَؼؼوم اًس َاسؼؼ َة خامـؼؼة َلؼؼس دِرضؼؼ ثسؼؼىصت ،اًـؼؼسذ ارلؼؼامس ، مؼؼازش ، 

2008 . 
2
 " ًفعؼؼؼي اولَؼؼؼس اصّلسؼؼؼ خوزي، ابٕلضؼؼؼافة ٕاىل الادذعاظؼؼؼاث اًؼؼؼيت دّوٍهتؼؼؼا ٕااّيٍ رصاحؼؼؼة ٔبحؼؼؼاكم ٔبدؼؼؼصى يف اصّلسؼؼؼ خوز، يفؿؼؼؼىل ٔبن  165ثؼؼؼيط اهلؼؼؼاذت  - 

 ذس خوزًة اهلـاُساث واًلواهّي، واًخيؼاميث، ٕاما جصٔبي كدي ٔبن ثعحح واحدة اًخيفِش، ٔبو تلصاز يف اذلاةل اًـىس َة. 

ة تـس ٔبن ًعاذق ؿَهيا اًربهلان.   ًحسي اولَس اصّلس خوزي، تـس ٔبن خيعٍص زئُس ازلِوزًة، زٔبًَ وحواب يف ذس خوزًة اًلواهّي اًـضًو

  معاتلة اًيؼام اصّلاذًل ًلك من قصفيت اًربهلان ٌضّلس خوز ، حسة إلحصاءاث اهلشهوزت يف اًفلصت   اًّساتلة " . نٌل ًفعي اولَس اصّلس خوزي يف
3
ؼغ اًربهلؼؼان تلؼؼواهّي  1996مؼؼن ذسؼؼ خوز  123ٕار ثؼؼيط اهلؼؼاذت  -  ة مبوحؼؼة اصلسؼؼ خوز ، ٌرشؼ ؿؼؼىل ٔبهؼؼَ " ٕاضؼؼافة ٕاىل اولؼؼالث ايلععؼؼة ٌَلؼؼواهّي اًـضؼؼًو

ة يف اولالث الٓ   ثَة :ؾضًو

 ثيؼمي اًسَعاث اًـمومِة ، و معَِا ،-

 هؼام الاهخزاابث ،-

 اًلاهون اهلخـَق ابٔلحزاة اًس َاس َة ،-

 اًلاهون اهلخـَق ابٕلؿالم ،-

 اًلاهون ألسايس ٌَلضاء ، و اًخيؼمي اًلضايئ،-

 اًلاهون اهلخـَق تلواهّي اهلاًَة ،-

 اًلاهون اهلخـَق ابٔلمن اًوظين ... "-
4
اًؼؼؼؼيت ثؼؼؼؼيط ؿؼؼؼؼىل ٔبن :  " حيؼؼؼؼسذ كؼؼؼؼاهون ؾضؼؼؼؼوي  ثيؼؼؼؼمي اىلوكؼؼؼؼة اًـََؼؼؼؼا ، و جمَؼؼؼؼس اصلوةل  ، و حموكؼؼؼؼة اًخيؼؼؼؼاسغ ، ومعَِؼؼؼؼم ،  و   153اكهلؼؼؼاذت  - 

 : " حيسذ كاهون ؾضوي جضىِي اولَس ألؿىل ٌَلضاء ، و معهل ، و ظالحِاثَ     ألدصى  " ...اخل . 157ادذعاظاهتم ألدصى  " ، و اهلاذت 
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" مؼؼا ُؼؼو مفِؼؼوم اًلؼؼواهّي اًـضؼؼوًة ؟ و مؼؼا مؼؼسى كؼؼوت اًصكاتؼؼة اصلسؼؼ خوزًة اهلٌلزسؼؼة ؿَهيؼؼا مؼؼن ظؼؼصف 

خوزي ؟ و مؼؼا مؼؼسى اهـؼؼاكش ُؼؼشٍ اًصكاتؼؼة ؿؼؼىل حٌلًؼؼة اولؼؼال ايلعؼؼط ٌَخيؼؼؼاميث اهلسؼؼ خلةل اولَؼؼس اصلسؼؼ  

 يف اصلس خوز ادلزائصي ؟ " .

اهلـؼؼؼسل و  1996سؼؼؼ يحاول الاخاتؼؼؼة ؿؼؼؼىل ُؼؼؼشٍ الاصؼؼؼاكًَة ؿؼؼؼىل ضؼؼؼوء اصلسؼؼؼ خوز ادلزائؼؼؼصي ًسؼؼؼ ية      

ن اًلؼؼؼواهّي   )ٔبي و رعل مؼؼؼن ذؼؼؼالل معَحؼؼؼّي ، ألول هخعؼؼؼصق فِؼؼؼَ ٕاىل مفِؼؼؼوم ُؼؼؼشٍ اًفئؼؼؼة مؼؼؼ  اهلؼؼؼمتم ،

ة( ، ٔبمؼؼا اًثؼؼاين فٌؼؼخلكم مؼؼن ذؼؼالهل ؾؼؼن حٌلًؼؼة اًخيؼؼؼمي اهلسؼؼ خلي مؼؼن اًخـؼؼسي اىلمتؼؼي مؼؼن  اًلؼؼواهّي اًـضؼؼًو

 اًلاهون اًـضوي . و ُشا ؿىل اًضلك اًخايل :

 ول : مفِوم اًلواهّي اًـضوًة :اهلعَة الٔ 

ول : ثـًصفِا اًفصغ الٔ 
1
: 

ة       اًلؼؼؼواهّي اًـضؼؼؼًو
2
ؼؼغ اًـؼؼؼاذي ، و اهلصثحعؼؼؼة مبوضؼؼؼوغ مؼؼؼن " يه ثؼؼؼغل اًلؼؼؼواه  ّي اًعؼؼؼاذزت مؼؼؼن اهلرشؼ

اهلوضؼؼوؿاث اهلخعؼؼةل ابًيؼؼؼام الاسؼؼايس ٌؼؼضلوةل ، سؼؼواء مؼؼن حِؼؼر صؼؼلكِا ٔبو هؼؼؼام اذلؼؼنك فهيؼؼا ،و تدٌؼؼؼمي 

سَعاهتا اًـََا ، و حتسًس ادذعاظاهتا و هَفِة ذمازس هتا ًوػَفهتا " 
3
. 

                                      
1
ؾؼؼٌلز ؾواتؼؼسي اًلؼؼاهون اًـضؼؼوي ؿؼؼىل ٔبهؼؼَ : " رعل اًلؼؼاهون اطلي ًخضؼؼمن ٍلوؿؼؼة مؼؼن اًلواؿؼؼس اًلاهوهَؼؼة اًـامؼؼة        و اولؼؼصذت و  ؾؼؼصف ألسؼؼ خار - 

اهلَزمؼؼؼة ، ٔبساسؼؼؼِا اصلسؼؼؼ خوز و مٌحِؼؼؼا ظحَـؼؼؼة اًلؼؼؼاهون ألسؼؼؼايس اًـضؼؼؼوي ، يف حؼؼؼسوذ جماًِؼؼؼا ؿؼؼؼىل سؼؼؼخِي اذلرصؼؼؼ ، و هؼؼؼط ؿؼؼؼىل وحؼؼؼوة سؼؼؼ هنا و 

الاحؼؼصاءاث ارلاظؼؼة و الاسؼؼ خثٌائَة و كؼؼري اهلبًٔوفؼؼة ابٕلضؼؼافة ٕاىل دضؼؼوؾِا ولمؼؼوغ الاحؼؼصاءاث   و اًضؼؼلكَاث اًـاذًؼؼؼة  ظؼؼسوزُا يف ػؼؼي ٍلوؿؼؼة مؼؼن

 اًيت خيضؽ ًِا لك جرشًؽ .

ؼؼة اًِامؼؼة يف حوكَؼؼي ٔبحؼؼاكم اصلسؼؼ خوز اهلضؼؼ مية ابزلؼؼو  –اًـضؼؼوي  –فِىدسؼؼة اًلؼؼاهون ألسؼؼايس  ذ و ُؼؼشٍ اًعحَـؼؼة و اًعؼؼفة ارلاظؼؼة هؼؼؼصا ًوػائفؼؼَ اذلًَو

الاكذضؼؼؼاة يف ظؼؼؼَاقهتا ، و رعل تواسؼؼؼعة ثؼؼؼوفري ؾيؼؼؼارص اًخفسؼؼؼري و اًخىَِؼؼؼف و اهلالمئؼؼؼة   و اًخجسؼؼؼ َس و اًخرعؼؼؼَط و اًخحَؼؼؼّي ، فؼؼؼامي ًـادلؼؼؼَ 

ؼؼة مثؼؼي ثيؼؼؼمي اًسؼؼَعاث اًـامؼؼة اصلسؼؼ خوزًة ، و ضؼؼحط اًـالكؼؼاث اًوػَفِؼؼة فؼؼامي سؼؼ هنا ضؼؼحعا  ابًخيؼؼؼمي هلوضؼؼوؿاث  و مسؼؼائي ذسؼؼ خوزًة ُامؼؼة   و حًِو

ـَة مؼؼن ذؼؼالل اًخعؼؼوز اصلسؼؼ خوزي ا و سؼؼَامي يف هعؼؼاق مدؼؼسٔب اًفعؼؼي تؼؼّي اًسؼؼَعاث " . ٔبصؼؼاز ٕاىل ُؼؼشا اًخـًصؼؼف  ذكِلؼؼ ًؼ رشًؼؼط ًوَؼؼس ، اًسؼؼَعة اًدرشؼ

 – 2011ادلزائؼؼؼصي ، ٔبظصوحؼؼؼة ًيَؼؼؼي صؼؼؼِاذت اصلنخؼؼؼوزاٍ يف اًلؼؼؼاهون اًـؼؼؼام ، لكَؼؼؼة اذللؼؼؼوق و اًـَؼؼؼوم اًس َاسؼؼؼ َة خامـؼؼؼة ثَمسؼؼؼان ، اًسؼؼؼ ية ادلامـَؼؼؼة  

 . 211 ض.،   2012
2
 من اصلس خوز اهلضاز ٕاٍهيا ساتلا . 123اهلاذت  - 
3
ـَة يف ذول اهللؼؼؼصة اًـؼؼؼصيب ، اًعحـؼؼؼة ألوىل ، مًضؼؼؼوزاث اولؼؼؼةل اهللصتَؼؼؼة  -  ٔبصؼؼؼاز ٕاىل ُؼؼؼشا اًخـًصؼؼؼف سؼؼؼ َسي َلؼؼؼس وصل سؼؼؼ َس بٓة ، اًوػَفؼؼؼة اًدرشؼؼًؼ

 . 189، ض.  2001اهلؤسسة ألهلاهَة ُاوس ساًسل ، اهللصة ،  ًإلذازت اىلََة و اًخمنَة ، سَسةل " مًؤفاث و ٔبؾٌلل خامـَة " ، ظحؽ مبسامهة
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اًـؼؼاذي وثـؼؼس ُؼؼشٍ اًفئؼؼة مؼؼن اًلؼؼواهّي ٔبمسؼؼى مؼؼن اًلؼؼاهون      
1
ؿؼؼىل اًؼؼصمغ مؼؼن ظؼؼسوزٌُل مؼؼن هفؼؼس  

اًسؼؼَعة 
2

. و ُؼؼشا ثسؼؼخة ازثحاظِؼؼا ابصلسؼؼ خوز ، و ظًصلؼؼؼة اهلعؼؼاذكة ؿَهيؼؼا 
3

، و اًؼؼيت اصؼؼرتظ اهلؤسؼؼؼس 

ٔبؾضؼؼؼاء اًلصفؼؼؼة      اًـََؼؼؼا  4/3اصلسؼؼؼ خوزي مؼؼؼن ذالًِؼؼؼا الاكَحَؼؼؼة اهلعَلؼؼؼة ٌَيؼؼؼواة و ٔبكَحَؼؼؼة 
4
)جمَؼؼؼس  

ألمة 
5
. ) 

ة ٕاىل اًوحؼؼوذ 1996و ادلؼؼسٍص ابطلهؼؼص ٔبن ذسؼؼ خوز       ُؼؼو ٔبول مؼؼن ٔبدؼؼصح فئؼؼة اًلؼؼواهّي اًـضؼؼًو
6
تلؼؼصط  

ًؼـي . ٕار ًؼؼيؼم اًلؼؼاهون اًـضؼؼوي اهلواضؼؼَؽ راث ألمهَؼؼة اصلسؼؼ خوزًةحتلِؼؼق الٕ  سؼؼ خلصاز اًلؼؼاهوين و اًدرشؼ
7
 

ا ثسؼؼؼخة الٕ  حؼؼؼصاءاث اهلضؼؼؼسذت اهلفصوضؼؼؼة ذسؼؼؼ خوزاي ؿؼؼؼىل معََؼؼؼة وضؼؼؼـَ ٔبو ، حؼؼؼىت ًضؼؼؼمن اسؼؼؼ خلصاُز

حصاءاث اهلضسذت ؾىس اًلاهون اًـاذي اطلي ل خيضؽ ًلك ُشٍ الٕ  ثـسًهل ٔبو ٕاًلائَ . و ُشا ؿىل
8
. 

 اًفصغ اًثاين : دعائعِا :

ا فؼؼامي       ُؼ خيخَؼؼف اًلؼؼاهون اًـضؼؼوي و ٍمتؼؼزي مبجموؿؼؼة مؼؼن ارلعؼؼائط ؾؼؼن اًلؼؼاهون اًـؼؼاذي ًـَيؼؼا خنخرصؼ

 ًًل :

 دعوظَة مواضَؽ اًلاهون اًـضوي : -ٔب 

                                      
1
ة مذرععؼؼة ثعؼؼسز ؾؼؼن اولَؼؼس َلؼؼس توسؼؼَعان  -  ، اًصكاتؼؼة ؿؼؼىل ذسؼؼ خوزًة اهلـاُؼؼساث يف ادلزائؼؼص ، جمؼؼةل اولَؼؼس اصلسؼؼ خوزي ، جمؼؼةل هعؼؼف سؼؼ يًو

 .   36ض.  ، 2013، س ية  01اصلس خوزي ، اًـسذ زمق 
2
منورخؼؼؼا ( ، ملؼؼؼال مًضؼؼؼوز مبجؼؼؼةل ٔب ؼؼؼص  1996ًسؼؼؼَعة اًلضؼؼؼائَة ٔكمه ضؼؼؼٌلن ٌَحؼؼؼق يف اًخلؼؼؼايض ) ذسؼؼؼ خوز ادلزائؼؼؼص مرسؼؼؼاِت سؼؼؼَمية ، اسؼؼؼ خلالًَة ا - 

 . 96الاحهتاذ اًلضايئ ؿىل حصنة اًدرشًؽ ادلزائصي ، اًـسذ اًخاسؽ  ، خامـة َلس دِرض ثسىصت ، ض.
3
ـَة ًؼؼصئُس ازلِوزًؼؼة ، حبؼؼر ملؼؼسم ًيَؼؼي صؼؼِ -  ًؼ اذت ذنخؼؼوزاٍ اًـَؼؼوم يف اًـَؼؼوم    اًلاهوهَؼؼة ختعؼؼط : كؼؼاهون ؿؼؼام  ًوصؼؼن ذلل ، اًعؼؼالحِاث اًدرشؼ

 . 301ض.  ،  2012 - 2011، لكَة اذللوق كسم اًـَوم اًلاهوهَة ، خامـة اذلاح رلرض ابثية ، اًس ية ادلامـَة 
4
 . 208ض.  ، 2010، س ية  فًصس ؿَواص ، بًَٓاث حٌلًة اًلاؿست اًلاهوهَة اصلس خوزًة يف ادلزائص ، ذاز ادلامـة ادلسًست ، مرص - 
5
فلؼؼؼصت مؼؼا كدؼؼؼي الاذؼؼريت ؿؼؼؼىل ٔبن : " ... ثؼؼمت اهلعؼؼؼاذكة ؿؼؼىل اًلؼؼؼاهون اًـضؼؼوي ، ابٔلكَحَؼؼؼة اهلعَلؼؼة ٌَيؼؼؼواة وتبٔكَحَؼؼة زالزؼؼؼة ٔبزابغ  123ثؼؼيط اهلؼؼاذت  - 

 ( ٔبؾضاء جمَس ألمة ... " .4/3)
6
ـَة و اًـمؼؼؼي اًدرشؼؼًؼـي يف ا -  ًؼ ًيؼؼؼام اصلسؼؼؼ خوزي ادلزائؼؼصي ) ذزاسؼؼؼة ملازهؼؼؼة ( ، مؼؼشهصت ًيَؼؼؼي صؼؼؼِاذت مؼؼزايين محَؼؼؼس ، ؾؼؼن واكؼؼؼؽ الاسذواحِؼؼؼة اًدرشؼ

ة ، اهلاحسؼؼؼ خري يف اًلؼؼؼاهون فؼؼؼصغ " حتؼؼؼولث اصلوةل " ، مسزسؼؼؼة اصلنخؼؼؼوزاٍ ٌَلؼؼؼاهون ألسؼؼؼايس و اًـَؼؼؼوم اًس َاسؼؼؼ َة ، لكَؼؼؼة اذللؼؼؼوق و اًـَؼؼؼوم اًس َاسؼؼؼ َ

 . 41ض. ،   2011خامـة مًووذ مـمصي ، ثزيي وسو ، س ية 
7
ؼًؼـي ، مؼؼؼشهصت ملسمؼؼؼة ًيَؼؼؼي صؼؼؼِاذت اهلاحسؼؼؼ خري ، لكَؼؼؼة اذللؼؼؼوق و اًـَؼؼؼوم َلؼؼؼس مٌؼؼؼري حسؼؼؼ -  اين ، مسؼؼؼامهة اولَؼؼؼس اصلسؼؼؼ خوزي يف اًـمؼؼؼي اًدرشؼ

 . 12، ض.  2010 – 2009اًس َاس َة ، كسم اذللوق ، خامـة كاظسي مصابخ ، وزكةل ،اًس ية ادلامـَة 
8
 . 411ض. ،  2005ذاز اًيجاخ ٌَىذاة ، ادلزائص، مًووذ ذًسان ، مداحر يف اًلاهون اصلس خوزي و اًيؼم اًس َاس َة ،  - 
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دؼؼؼصى يف اصلسؼؼؼ خوزمؼؼؼن اصلسؼؼؼ خوز ومؼؼؼواذ بٔ  123هعؼؼؼت اهلؼؼؼاذت      
1
ؿؼؼؼىل مواضؼؼؼَؽ حمؼؼؼسذت ؿؼؼؼىل سؼؼؼخِي  

اذلرصؼؼ ًِؼؼشٍ اًفئؼؼة مؼؼن اًلؼؼواهّي 
2

ؼؼا مؼؼن اًيعؼؼوض  ة ذون كرُي . ٕار ًؼؼمت ثيؼؼؼمي ثؼؼغل اهلواضؼؼَؽ تلؼؼواهّي ؾضؼؼًو

سؼؼواء اكهؼؼت كؼؼواهّي ؿاذًؼؼة ٔبو مصاسؼؼ مي زئاسؼؼ َة مسؼؼ خلةل ...اخل . و ُؼؼشٍ ٔبمه ذاظؼؼَة متؼؼزي اًلؼؼاهون اًـضؼؼوي 

 ؾن تلِة اًيعوض .

 هون اًـضوي من ذالل ظًصلة اهلعاذكة ؿَََ :متزي اًلا -ة 

ٕان ظًصلؼؼؼة اهلعؼؼؼاذكة ؿؼؼؼىل اًلؼؼؼاهون اًـضؼؼؼوي يه ظًصلؼؼؼة ممتؼؼؼزيت ؾؼؼؼن اًلؼؼؼاهون اًـؼؼؼاذي      
3

مؼؼؼن  .  ٕار و

مؼؼؼن اصلسؼؼؼ خوز فؼؼؼٕان اهلؤسؼؼؼس اصلسؼؼؼ خوزي كؼؼؼس اصؼؼؼرتظ ٔبن حىؼؼؼون اهلعؼؼؼاذكة  02/  123ذؼؼؼالل اهلؼؼؼاذت 

 ألمة . ٔبؾضاء جمَس 4/3ابٔلكَحَة اهلعَلة ٌَيواة و تبٔكَحَة 

كَحَؼؼؼة اهللؼؼؼصزت ٌَمعؼؼؼاذكة ؿؼؼؼىل اًلؼؼؼاهون اًـضؼؼؼوي يه الاكَحَؼؼؼة اهلعَلؼؼؼة ًيؼؼؼواة و ؿََؼؼؼَ ًخضؼؼؼح ٔبن الٔ      

كَحَؼؼة اهلوظؼؼوفة اًؼؼيت ختخَؼؼف لك الادؼؼذالف ؾؼؼن الاكَحَؼؼة اًخسؼؼ َعة اولَؼؼس اًضؼؼـيب اًؼؼوظين ، ُؼؼشٍ الٔ 

ضؼؼائَ يه هفسؼؼِا الاكَحَؼؼة ٔبؾ 4/3اهلرشؼؼوظة ٌَمعؼؼاذكة ؿؼؼىل اًلؼؼاهون اًـؼؼاذي . ٔبمؼؼا جمَؼؼس ألمؼؼة فبٔكَحَؼؼة 

و اًـاذي        اهلضرتظة ٌَمعاذكة ؿىل اًلاهون اًـضوي
4
 . 

                                      
1
 ... اخل .  158،  112،  108،  103فـىل سخِي اهلثال جنس اهلواذ  :  - 

 من اصلس خوز ؿىل ٔبن : 103ٕار ثيط اهلاذت 

سم كؼؼؼاتََهتم ًالهخزؼؼؼاة، " حتؼؼؼّسذ هَفِؼؼؼاث اهخزؼؼؼاة اًيؼؼؼواة وهَفِؼؼؼاث اهخزؼؼؼاة ٔبؾضؼؼؼاء جمَؼؼؼس ألمؼؼؼة ٔبو ثـَُؼؼؼهنم، ورشوظ كؼؼؼاتََهتم ًالهخزؼؼؼاة، وهؼؼؼؼام ؿؼؼؼ

 وحالث اًخيايف، مبوحة كاهون ؾضوي " . 

 من اصلس خوز ؿىل ٔبن : 108نٌل ثيط اهلاذت 

 " حيّسذ كاهون ؾضوي اذلالث اًيت ًلدي فهيا اًربهلان اس خلاةل ٔبحس ٔبؾضائَ " . 

 من اصلس خوز ؿىل ٔبن : 112و ثيط اهلاذت 

 جمَس ألمة يف حاةل صلوز ملـسٍ " .  " حيّسذ كاهون ؾضوي رشوظ اس خزالف اًيائة ٔبو ؾضو

 من اصلس خوز ؿىل ٔبن : 158و ثيط اهلاذت 

ؾؼؼن ادليؼؼاايث وادلؼؼيح،  " ثؤّسؼؼس حموكؼؼة ؿََؼؼا ٌؼؼضّلوةل، ختؼؼخط مبحاهكؼؼة زئؼؼُس ازلِوزًؼؼة ؾؼؼن ألفـؼؼال اًؼؼيت ميىؼؼن وظؼؼفِا ابرلَاهؼؼة اًـؼمؼؼى، واًؼؼوسٍص ألّول

 اًيت ٍصحىداهنا مبياس حة ثبٔذٍهتٌل رمارمٌل.

ا ونشا إلحصاءاث اهلعحّلة " .حيّسذ ك  اهون ؾضوي جضىِةل اىلوكة اًـََا ٌضّلوةل وثيؼميِا وسرُي
2
 ظؼؼاحل تَحؼؼاح ، اهلؤسسؼؼاث اًس َاسؼؼ َة و اًلؼؼاهون اصلسؼؼ خوزي يف ادلزائؼؼص مؼؼن الاسؼؼ خلالل ٕاىل  اًَؼؼوم ، ذًؼؼوان اهلعحوؿؼؼاث ادلامـَؼؼة ،   ادلزائؼؼص ، - 

 . 273، ض.  2010
3
 . 213ض. اتق ، رشًط ًوَس ، اهلصحؽ اًس - 
4
 . 273ظاحل تَحاح ، اهلصحؽ اًساتق ، ض.   - 
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 دضوغ اًلاهون اًـضوي ًصكاتة اولَس اصلس خوزي كدي ظسوزٍ : -ح 

ًؼة ؿؼؼىل ذزخؼؼة       ثسؼؼخة ٔبمهَؼؼة ُؼؼشٍ اًفئؼؼة مؼؼن اًلؼؼواهّي ، و ثسؼؼخة ثيؼميِؼؼا مواضؼؼَؽ ذسؼؼ خوزًة حرصؼ

و ألمهَؼؼؼة      ؿاًَؼؼؼة مؼؼؼن اًلؼؼؼوت
1

ضؼؼؼؽ ٕاىل زكاتؼؼؼة مسؼؼؼ حلة مؼؼؼن اولَؼؼؼس اصلسؼؼؼ خوزي كدؼؼؼي ظؼؼؼسوزُا و . خت

ذدوًِا حزي اًخيفِش 
2
. 

 اهلعَة اًثاين : حٌلًة اًخيؼمي اهلس خلي من ثـسي اًلاهون اًـضوي :

سؼؼ يحاول مـادلؼؼة ُؼؼشٍ اًيلعؼؼة مؼؼن ذؼؼالل اًخعؼؼصق ٕلكؼؼصاز ُؼؼشٍ اسلاًؼؼة ، تـؼؼس رعل ٕاىل حؼؼزاء  ٔبو      

 اسلاًة .  هدِجة ُشٍ 

 ل : ٕاكصاز ُشٍ اسلاًة :و اًفصغ الٔ 

ٔبكؼؼص اهلؤسؼؼس اصلسؼؼ خوزي حٌلًؼؼة وحوتَؼؼة ٌَخيؼؼؼمي اهلسؼؼ خلي مؼؼن ثـؼؼسي اًلؼؼاهون اًـضؼؼوي ؿؼؼىل  جمؼؼاهل      

. و ُؼؼشا مؼؼا ميىؼؼن ٔبن وسؼؼ متسٍ مؼؼن ٕاكؼؼصاز اًصكاتؼؼة اًوحوتَؼؼة اًسؼؼاتلة ) ثؼؼبِٔت تـؼؼس اهلعؼؼاذكة ؿؼؼىل اًلؼؼاهون و 

ة  كدؼؼؼي اظؼؼؼساٍز ( ؿؼؼؼىل ذسؼؼؼ خوزًة اًلؼؼؼواهّي اًـضؼؼؼًو
3

مؼؼؼن اصلسؼؼؼ خوز اًؼؼؼيت  02/  165اهلؼؼؼاذت  مؼؼؼن ذؼؼؼالل

اصّلسؼؼ خوزي ، تـؼؼس ٔبن خيعؼؼٍص زئؼؼُس ازلِوزًؼؼة ، زٔبًؼؼَ وحؼؼواب يف    ًحؼؼسي اولَؼؼسثؼؼيط ؿؼؼىل ٔبن : " ... 

ة تـس ٔبن ًعاذق ؿَهيا         اًربهلان... " .    ذس خوزًة اًلواهّي اًـضًو

هون اًـضؼؼوي هلصاكدؼؼة معاتلؼؼة "... خيضؼؼؽ اًلؼؼافلؼؼصت ٔبذؼؼريت مؼؼن اصلسؼؼ خوز و اًؼؼيت ثؼؼيط ؿؼؼىل  123و اهلؼؼاذت 

 اًيط مؽ اصّلس خوز من ظصف اولَس اصّلس خوزي كدي ظسوزٍ..." .

و اهلؼؼاذت ألوىل مؼؼن اًيؼؼؼام اىلؼؼسذ ًلواؿؼؼس معؼؼي اولَؼؼس اصلسؼؼ خوزي 
4
ًفعؼؼي  اًؼؼيت ثؼؼيط ؿؼؼىل ٔبن :  " .

ة ٌضلسؼؼ خوز كدؼؼي ظؼؼسوزُا ظحلؼؼا ٌَفلؼؼصت ألذؼؼريت مؼؼن اهلؼؼاذت  اولَؼؼس اصلسؼؼ خوزي يف معاتلؼؼة اًلؼؼواهّي اًـضؼؼًو

                                      
1
، زسؼؼاةل ذنخؼؼوزاٍ يف اًلؼؼاهون اًـؼؼام ، لكَؼؼة اذللؼؼوق و  2008ظَؼؼيب ؿُىسؼؼ ، ظحَـؼؼة هؼؼؼام اذلؼؼنك يف ادلزائؼؼص ؿؼؼىل ضؼؼوء اًخـؼؼسًي اصلسؼؼ خوزي ًسؼؼ ية  - 

 . 172، ض.  2011 – 2010اًـَوم اًس َاس َة خامـة ثَمسان ، اًس ية ادلامـَة 
2
فلؼؼصت ٔبذؼؼريت ؿؼؼىل ٔبن : " ... خيضؼؼؽ اًلؼؼاهون اًـضؼؼوي هلصاكدؼؼة معاتلؼؼة اًؼؼيط مؼؼؽ اصّلسؼؼ خوز مؼؼن ظؼؼصف اولَؼؼس اصّلسؼؼ خوزي كدؼؼي  123ثؼؼيط اهلؼؼاذت  - 

 ظسوزٍ " .
3
ؼؼصاء ، مسؼؼامهة سؼؼَعة اًخلٍصؼؼص يف معََؼؼة ظؼؼيؽ اًلؼؼاهون يف ادلزائؼؼص ، مؼؼشهصت ماحسؼؼ خري يف اًلؼؼاهون اًـؼؼام ، خامـؼؼة ٔبيب -   جىؼؼص تَلاًؼؼس زمضؼؼاين فاظمؼؼة اًُز

 تخرصف . 158، ض .  2005-2004، ثَمسان ، ادلزائص ، اًس ية ادلامـَة 
4
 ( . 26) ح ز  اىلسذ ًلواؿس معي اولَس اصلس خوزي 2012ٔبجًصي  16اًيؼام اهلؤزد يف  - 
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 165مؼؼن اصلسؼؼ خوز جؼؼصٔبي وحؼؼويب تـؼؼس ٔبن خيعؼؼٍص زئؼؼُس ازلِوزًؼؼة ظحلؼؼا ٌَفلؼؼصت اًثاهَؼؼة مؼؼن اهلؼؼاذت  123

     من اصلس خوز " . 167من اصّلس خوز ذالل ألخي اىلسذ يف اًفلصت ألوىل من اهلاذت 

ي ٕارا ، ًلؼؼؼوم زئؼؼؼُس ازلِوزًؼؼؼة و ثضؼؼؼلك احدؼؼؼازي إبدعؼؼؼاز اولَؼؼؼس اصلسؼؼؼ خوزي حؼؼؼول اًلؼؼؼاهون اًـضؼؼؼو 

ٌَيؼؼؼص يف مؼؼسى معاتلذؼؼَ ٌضلسؼؼ خوز . و ُؼؼشا تـؼؼس معؼؼاذكة اًربهلؼؼان ؿََؼؼَ ) ابٔلكَحَؼؼة اًسؼؼاتلة (    و كدؼؼي 

كِامؼؼَ تـمََؼؼة الاظؼؼساز
1
مؼؼن اصلسؼؼ خوز 126وفلؼؼا ٌَؼؼٌلذت  

2
. و ميخيؼؼؽ اًؼؼصئُس ؾؼؼن اظؼؼساز ُؼؼشا اًلؼؼاهون  

 حىت حّي اًفعي يف مسى ذس خوزًخَ .

مسؼؼبةٔل ؿؼؼسم ثـسًؼؼَ ؿؼؼىل جمؼؼال اًسؼؼَعة اًخيؼميَؼؼة مؼؼسى ذسؼؼ خوزًة اًلؼؼاهون اًـضؼؼوي ُؼؼشٍ اًؼؼيت جضؼؼمي 

 .  01/  125اهلس خلةل مبلذىض اهلاذت 

ة  و       و ؿََؼؼؼَ  فؼؼؼٕان الادؼؼؼذالف مؼؼؼن حِؼؼؼر اًصكاتؼؼؼة اصلسؼؼؼ خوزًة اًسؼؼؼاتلة تؼؼؼّي فئؼؼؼة اًلؼؼؼواهّي اًـضؼؼؼًو

اًخيؼؼؼمي اهلسؼؼ خلي ُؼؼو ٔبن ُؼؼشا ألذؼؼري خيضؼؼؽ ًِؼؼشا اًيؼؼوغ مؼؼن اًصكاتؼؼة )اًسؼؼاتلة( و ًىؼؼن ثضؼؼلك ادذَؼؼازي . 

َؼؼؼر ل حىؼؼؼون هجؼؼؼاث الادعؼؼؼاز)ؿىل ؾىؼؼؼس اًلؼؼؼاهون اًـضؼؼؼوي( مَزمؼؼؼة إبدعؼؼؼاز اولَؼؼؼس اصلسؼؼؼ خوزي حب 

ؾن اًالحئة اهلس خلةل كدي ذدوًِا حزي اًخيفِش 
3
 . 

ؿؼؼىل ؾىؼؼؼس اًلؼؼاهون اًـضؼؼؼوي اطلي ل ًخؼؼوفص ؿؼؼؼىل هفؼؼؼس اسلاًؼؼة اهللؼؼؼصزت ٌَخيؼؼؼمي اهلسؼؼؼ خلي ، مؼؼؼاذام ٔبن 

 دُسة ٕازاذت ادلِة ايلعصت .اًصكاتة اًس َاس َة ؿىل ُشا ألذري يه حواًسة ح 

ة ؿؼؼىل جمؼؼال       اًيشؼؼء اطلي جيـَيؼؼا هعؼؼي ٕاىل اسؼؼ خًذاح رمؼؼم ُؼؼو ٔبن اًصكاتؼؼة ؿؼؼىل ثـؼؼسي اًلؼؼواهّي اًـضؼؼًو

اًخيؼؼؼمي اهلسؼؼ خلي ل ميىؼؼن ٔبن حىؼؼون لحلؼؼة تيؼؼاءا ؿؼؼىل كؼؼصاز
4
. ٔبي تـؼؼس ذدؼؼول اًلؼؼاهون اًـضؼؼوي حؼؼزي  

 .و حلوق مىدس حة      اًخيفِش و حصثُدَ لآثز كاهوهَة 

                                      
1
ٍ يف اًلؼؼاهون اًـؼؼام ،  لكَؼؼة اذللؼؼوق حخيشؼؼ ًؼؼززق ، ٔب ؼؼص سؼؼَعة اًدرشؼًؼؽ ؿؼؼىل اذلؼؼصايث اًـامؼؼة و ضؼؼٌلانهتا ، ٔبظصوحؼؼة ملسمؼؼة ًيَؼؼي صؼؼِاذت اصلنخؼؼوزا - 

 . 242، ض.  2013 – 2012و اًـَوم اًس َاس َة خامـة ثَمسان ، اًس ية ادلامـَة   
2
 ( ًوما ، اتخساء من اتزخي جسَّمَ ٕاايٍ . 30و اًيت ثيط ؿىل ٔبن : " ًعسز زئُس ازلِوزًة اًلاهون يف ٔبخي زالزّي ) - 

الٓثَؼؼة، اولَؼؼس اصّلسؼؼ خوزي ، كدؼؼي ظؼؼسوز اًلؼؼاهون ، ًوكؼؼف ُؼؼشا ألخؼؼي  166عؼؼوض ؿَهيؼؼا يف اهلؼؼاذت كؼؼري ٔبهؼؼَ ٕارا ٔبدعؼؼصث سؼؼَعة مؼؼن اًسؼؼَعاث اهلي

 الٓثَة " .  167حىت ًفعي يف رعل اولَس اصّلس خوزي وفق اًرشوظ اًيت حتّسذُا اهلاذت 
3
ة مذرععؼؼؼة ؾؼؼؼٌلز ؾحؼؼؼاش ، ذوز اولَؼؼؼس اصلسؼؼؼ خوزي ادلزائؼؼؼصي يف ضؼؼؼٌلن مدؼؼؼسٔب مسؼؼؼو اصلسؼؼؼ خوز ، جمؼؼؼةل اولَؼؼؼس اصلسؼؼؼ خوز -  ي ، جمؼؼؼةل هعؼؼؼف سؼؼؼ يًو

 . 71ض. ،  2013، س ية  01ثعسز ؾن اولَس اصلس خوزي ، اًـسذ زمق 
4
 . 209، اهلصحؽ اًساتق ، ض.  بًَٓاث حٌلًة اًلاؿست اًلاهوهَة اصلس خوزًة يف ادلزائصفًصس ؿَواص ،  - 
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لن ٔبي ثـؼؼس مٌؼؼَ ؿؼؼىل جمؼؼال اًخيؼؼؼمي اهلسؼؼ خلي )ٔبو ؿؼؼىل اصلسؼؼ خوز معومؼؼا( سؼؼُمت اندضؼؼافَ مدؼؼارشت تـؼؼس 

 اًصكاتة اًساتلة الاحداًزة . و ابًخايل ما اصلاؾي ٌَصكاتة اًالحلة . 

و ُؼؼؼشا ؿؼؼؼىل ؾىؼؼؼس اًخيؼؼؼؼمي اهلسؼؼؼ خلي اطلي خيضؼؼؼؽ ًصكاتؼؼؼة حواًسؼؼؼة جتـؼؼؼي اماكهَؼؼؼة ؿؼؼؼسم ادعؼؼؼاز       

ضؼؼبٔهَ يف اهلؼؼصحةل كدؼؼي ذدؼؼوهل حؼؼزي اًخيفِؼؼش  وازذت . و ٕارا مت ادعؼؼاز اولَؼؼس ثضؼؼبٔن اولَؼؼس اصلسؼؼ خوزي ث 

اًصكاتؼؼة اًالحلؼؼة ، حىؼؼون ثؼؼغل اًصكاتؼؼة تـؼؼس ذدؼؼوهل حؼؼزي اًخيفِؼؼش ، ٔبي تـؼؼس ٔبن ًرتثؼؼة ؾيؼؼَ بآثز كاهوهَؼؼة 

 وحلوق مىدس حة . 

حداًزؼؼة ، ذون ارلؼؼوف مؼؼن و ُؼؼشا يف زٔبًيؼؼا امذَؼؼاس ٌَخيؼؼؼمي اهلسؼؼ خلي اطلي ًحلؼؼى جمؼؼاهل َلَؼؼا جصكاتؼؼة سؼؼاتلة ا

ظؼؼؼسوز اًلؼؼؼاهون اًـضؼؼؼوي اهلخـؼؼؼسي . ؿؼؼؼىل ؾىؼؼؼس اًلؼؼؼاهون اًـضؼؼؼوي اطلي ًحلؼؼؼى جمؼؼؼاهل رمؼؼؼسذا تعؼؼؼسوز 

 ثيؼاميث مس خلةل مذـسًة ماذام ٔبهنا ل ختضؽ ًصكاتة احداًزة ساتلة . 

 اًفصغ اًثاين : حزاء ُشٍ اسلاًة :

ة مؼؼن ظؼؼصف اولَؼؼس اصلسؼؼ خوزي ، ٍىؼؼون ذؼؼالل دضؼؼوغ اًلؼؼاهون اًـضؼؼوي ٌَصكاتؼؼة اًسؼؼاتلة الاًزامِؼؼ     

ٔبمؼؼام حؼؼاًخّي ، ٕامؼؼا ٔبن ًفعؼؼي اولَؼؼس اصلسؼؼ خوزي تبٔهؼؼَ معؼؼاتق ٌضلسؼؼ خوز فِحؼؼارش زئؼؼُس ازلِوزًؼؼة معََؼؼة 

اظساٍز 
1
 . 

ٔبو حيؼؼؼنك اولَؼؼؼس اصلسؼؼؼ خوزي تـؼؼؼسم ذسؼؼؼ خوزًة ُؼؼؼشا اًلؼؼؼاهون اًـضؼؼؼوي . يف ُؼؼؼشٍ اذلؼؼؼاةل منؼؼؼزي تؼؼؼّي      

احامتًؼؼّي 
2
اًـضؼؼوي تؼؼبهٔكهل مذـؼؼساي ؿؼؼىل جمؼؼال اًخيؼؼؼمي اهلسؼؼ خلي   و ابًخؼؼايل  ازيؼؼّي . ٕامؼؼا ٔبن ٍىؼؼون اًلؼؼاهون 

 كري معاتق ٌضلس خوز ثضلك لكي . يف ُشٍ اذلاةل ميخيؽ زئُس ازلِوزًة ؾن  اظساٍز . 

و ٕامؼؼا ٔبن ٍىؼؼون حؼؼزء فلؼؼط مؼؼن اًلؼؼاهون مذـؼؼساي ، و ابًخؼؼايل كؼؼري ذسؼؼ خوزي ثضؼؼلك حؼؼزيئ ) مبـؼؼىن ٔبن 

( . ُيؼؼا ٕارا اكن ُؼؼشا اًؼؼيط ٔبو ُؼؼشٍ اهلؼؼواذ اهلخـسًؼؼة ميىؼؼن  ٍىؼؼون هؼؼط ٔبو مؼؼواذ مٌؼؼَ فلؼؼط كؼؼري ذسؼؼ خوزًة

                                      
1
ـَة يف -  ًؼ ًؼؽ ؾؼؼن ظًصؼؼق ألوامؼؼص و ٔب ؼؼٍص ؿؼؼىل اًسؼؼَعة اًدرشؼ ، حبؼؼر ملؼؼسم ًيَؼؼي صؼؼِاذت اهلاحسؼؼ خري يف  1996ػؼؼي ذسؼؼ خوز  زذاذت هؼؼوزاصلٍن ، اًدرشؼ

 . 124، ض. 2006–2005اًلاهون اًـام ، لكَة اذللوق ، خامـة الادوت مٌخوزي ، كس يعَية ، اًس ية ادلامـَة 
2
 . 125،  124، اهلصحؽ اًساتق ، ض. زذاذت هوزاصلٍن ٔبصاز اٍهيٌل  - 
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فعؼؼَِا ؾؼؼن اًلؼؼاهون اًـضؼؼوي و ل ثؼؼؤ ص ؿؼؼىل تيُذؼؼَ و ؿؼؼىل تلِؼؼة ٔبحاكمؼؼَ ، فـؼؼىل زئؼؼُس ازلِوزًؼؼة اسؼؼ خثٌاء 

ُشٍ اهلاذت ٔبو اهلواذ كري اصلس خوزًة و اظساز اًحلِة اهلعاتلة ٌضلس خوز
1
. 

ضؼؼوي ًؼؼؤ ص ؿؼؼىل ٔبحاكمؼؼَ و ًؼؼؤذي ٕاىل ادؼؼذالل تيُذؼؼَ ، ٔبمؼؼا ٕارا  اكن فعؼؼي اًؼؼيط ؾؼؼن اًلؼؼاهون اًـ     

ُيؼؼا ًَؼؼزتم زئؼؼُس ازلِوزًؼؼة تـؼؼسم اظؼؼساٍز ، ٔلهؼؼَ يف حؼؼال كِامؼؼَ تؼؼشعل ٍىؼؼون كؼؼس ٔبظؼؼسز كؼؼاهوان خماًفؼؼا 

اًربهلان  ٌَلاهون اطلي ظاذق ؿَََ
2
  . 

 127نؼؼٌل إبمؼؼاكن اًؼؼصئُس نؼؼشعل ٔبن ًعَؼؼة مؼؼساوةل اثهَؼؼة وفلؼؼا ٌَؼؼٌلذت      
3

لؼؼاهون مؼؼن اًربهلؼؼان حؼؼول اً

اًـضؼؼوي حمؼؼي الادعؼؼاز ٌَيؼؼؼص يف اهلؼؼواذ كؼؼري اصلسؼؼ خوزًة اهلخـسًؼؼة ؿؼؼىل جمؼؼاهل اًخيؼميؼؼي اهلسؼؼ خلي . و تـؼؼس 

ٔبو اًلاءُؼؼا ًـَؼؼس زئؼؼُس ازلِوزًؼؼة ُؼؼشا اًلؼؼاهون اىل اولَؼؼس اصلسؼؼ خوزي        ثـؼؼسًي اًربهلؼؼان ًِؼؼشٍ اهلؼؼواذ

ًؼؼصئُس تـؼؼس رعل إبظؼؼساز ُؼؼشا ًَيؼؼؼص فِؼؼَ ؿؼؼىل ضؼؼوء اًخـؼؼسًالث و حيؼؼنك مبعاتلذؼؼَ ٌضلسؼؼ خوز ، فِلؼؼوم ا

اًلاهون اًـضوي 
4
. 

                                      
1
 . 84ض. ؾٌلز ؾحاش ، اهلصحؽ اًساتق ،  - 
2
 اهلي ؾحؼؼس اًسؼؼالم ، بًَٓؼؼاث حؼؼي ارلؼؼالف تؼؼّي جمَيسؼؼ اًربهلؼؼان يف اًيؼؼؼام اصلسؼؼ خوزي ادلزائؼؼصي و الاهؼمؼؼة اصلسؼؼ خوزًة اهللازهؼؼة ، زسؼؼاةل ذنخؼؼوزاٍسؼؼ - 

 . 141، ض.  2010_  2009يف اًلاهون اًـام ، لكَة اذللوق ، خامـة ثَمسان ، اًس ية ادلامـَة 
3
ت ؿََؼؼَ يف قضؼؼون اًثالزؼؼّي )ؿؼؼىل ٔبن : " ميىؼؼن زئؼؼُس ازلِ 127ثؼؼيط اهلؼؼاذت -  ( ًومؼؼا 30وزًؼؼة ٔبن ًعَؼؼة ٕاحؼؼصاء مؼؼساوةل اثهَؼؼة يف كؼؼاهون مت اًخعؼؼًو

 اهلواًَة ًخازخي ٕاكصاٍز . 

 ( ٔبؾضاء اولَس اًضـيب اًوظين " . 3/2ويف ُشٍ اذلاةل ل ًمت ٕاكصاز اًلاهون ٕالّ تبٔكَحَة زَيث )
4
 .  125،  124زذاذت هوزاصلٍن ، اهلصحؽ اًساتق ، ض.  - 

 ساتلة اطلهص . اىلسذ ًلواؿس معي اولَس اصلس خوزي 2012ٔبفًصي  16من اًيؼام اهلؤزد يف  01عوض ألحاكم اًساتلة ٔبهؼص اهلاذت خب

ٕارا رّصخ اولَؼؼس اصلسؼؼؼ خوزي ٔبن اًلؼؼؼاهون اهلـؼؼؼصوط مؼؼؼن هفؼؼؼس اًيؼؼؼؼام اىلؼؼسذ ًلواؿؼؼؼس معؼؼؼي اولَؼؼؼس اصلسؼؼ خوزي اًؼؼؼيت ثؼؼؼيط ؿؼؼؼىل ٔبن : "  02و اهلؼؼاذت 

   كري معاتق ٌضّلس خوز، ول ميىن فعهل ؾن ابيق ٔبحاكم ُشا اًلاهون، ل ًمّت ٕاظساز ُشا اًلاهون.ؿَََ ًخضمن حىٌل

كؼؼري ٔبهؼؼَ ٕارا رّصخ اولَؼؼس اصلسؼؼ خوزي ٔبن اًلؼؼاهون اهلـؼؼصوط ؿََؼؼَ ًخضؼؼمن حىؼؼٌل كؼؼري معؼؼاتق ٌضّلسؼؼ خوز، ذون ٔبن ًالحؼؼغ يف راث اًوكؼؼت، ٔبن اذلؼؼنك 

اهون، ميىؼؼن زئؼؼُس ازلِوزًؼؼة ٔبن ًعؼؼسز ُؼؼشا اًلؼؼاهون، ابسؼؼ خثٌاء اذلؼؼنك ايلؼؼاًف ٌضّلسؼؼ خوز، ٔبو ٔبن ًعَؼؼة اهلـؼؼين ل ميىؼؼن فعؼؼهل ؾؼؼن ابيق ٔبحؼؼاكم ُؼؼشا اًلؼؼ

  من اًربهلان كصاءت خسًست ٌَيط. ويف ُشٍ اذلاةل، ًُـصط اذلنك اهلـّسل ؿىل اولَس اصلس خوزي هلصاكدة معاتلذَ ٌضّلس خوز " .

ًفعؼؼي اولَؼؼس اصلسؼؼ خوزي يف معاتلؼؼة اًيّؼؼؼام اصّلاذؼؼًل س اصلسؼؼ خوزي اًؼؼيت ثؼؼيط ؿؼؼىل ٔبن " مؼؼن هفؼؼس اًيؼؼؼام اىلؼؼسذ ًلواؿؼؼس معؼؼي اولَؼؼ 03و اهلؼؼاذت 

مؼؼؼن اصّلسؼؼؼ خوز، ذؼؼؼالل ألخؼؼؼي  165ًؼؼؼلك مؼؼؼن قؼؼؼصفيت اًربهلؼؼؼان ٌضلسؼؼؼ خوز كدؼؼؼي اًرشؼؼؼوغ يف  ثعحَلؼؼؼَ ، جؼؼؼصٔبي وحؼؼؼويب ظحلؼؼؼا ٌَفلؼؼؼصت اًثاًثؼؼؼة مؼؼؼن اهلؼؼؼاذت 

  . من اصّلس خوز" 167اهليعوض ؿَََ يف اًفلصت ألوىل من اهلاذت 
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و ٍىؼؼؼون ادلؼؼؼزاء اهلرتثؼؼؼة ؿؼؼؼىل اؾخحؼؼؼاز اولَؼؼؼس اصلسؼؼؼ خوزي ٔبن مؼؼؼاذت ٔبو مؼؼؼواذا ٔبو اًلؼؼؼاهون اًـضؼؼؼوي      

تؼؼبهٔكهل كؼؼري ذسؼؼ خوزي ٔبو مذـؼؼسي ؿؼؼىل جمؼؼال اًسؼؼَعة اًخيؼميَؼؼة اهلسؼؼ خلةل ، ُؼؼو الاًلؼؼاء . ؿؼؼىل ٔبن ٔب ؼؼٍص 

خوزي ٍزول اتخساء من ًوم كصاز اولَس اصلس  
1
 . 

و ًىؼؼن ُؼؼشا يف حؼؼاةل اًصكاتؼؼة اًالحلؼؼة . ٔبمؼؼا يف حؼؼاةل اًصكاتؼؼة اًسؼؼاتلة جؼؼصٔبي فؼؼٕان ًِؼؼا هفؼؼس الا ؼؼص و      

ُؼؼو اؾخحؼؼاز اًؼؼيط اًلؼؼاهوين مَلَؼؼا ًفلؼؼس ٔب ؼؼٍص مٌؼؼش ظؼؼسوز اًؼؼصٔبي . ٕال ٔبن اًلؼؼاهون اًـضؼؼوي يف ُؼؼشٍ اهلؼؼصحةل 

ؾؼؼن حلؼؼوق مىدسؼؼ حة  و بآثز كاهوهَؼؼة ٍىؼؼون كؼؼري انفؼؼش ٔبو جمؼؼصذ مرشؼؼوغ . و ابًخؼؼايل ل ميىؼؼن اًؼؼالكم ُيؼؼا 

. 

ًؼـَا ، ٕار حيؼؼؼص ؿؼؼىل       و ٍىؼؼون اذلؼؼنك تـؼؼسم ذسؼؼ خوزًة اًلؼؼاهون اًـضؼؼوي اهلخـؼؼسي مبثاتؼؼة ٕاؿسامؼؼَ جرشؼ

لك مؤسساث اصلوةل اًخـامي مؽ ُشا اًلاهون اهلَلي 
2
. 

ُؼؼؼشا و اكن ٔبول كؼؼؼاهون ؾضؼؼؼوي مت ظصحؼؼؼَ ؿؼؼؼىل اولَؼؼؼس اصلسؼؼؼ خوزي مؼؼؼن ٔبخؼؼؼي اًصكاتؼؼؼة إلًزامِؼؼؼة      

اهلسؼؼؼؼ حلة 
3

اهلخضؼؼؼؼمن اًلؼؼؼؼاهون اًـضؼؼؼؼوي اهلخـَؼؼؼؼق ابٔلحؼؼؼؼزاة اًس َاسؼؼؼؼ َة  09 – 97ألمؼؼؼؼص زمق  ، ُؼؼؼؼو 

 ٌضلس خوز.  

           فرباٍؼؼؼص سؼؼؼ ية 23/ ز.ح. اهلؤزذؼؼؼة يف  12ابًصسؼؼؼاةل زمق ٕادعؼؼؼاز زئؼؼؼُس ازلِوزًؼؼؼة  واكن رعل تيؼؼؼاءا ؿؼؼؼىل 

فرباٍؼؼؼص سؼؼؼ ية  24تخؼؼؼازخي و اهلسؼؼؼجةل يف جسؼؼؼي إلدعؼؼؼاز ابٔلماهؼؼؼة اًـامؼؼؼة ٌَمجَؼؼؼس اصلسؼؼؼ خوزي  ، 1997

 .  10/97زمق             حتت  1997

 27ز.ٔب.ق ؾضؼؼؼؼؼ / م.ذ اهلؼؼؼؼؤزد يف  01زمق  و كؼؼؼؼس ٔبظؼؼؼؼسز اولَؼؼؼؼس اصلسؼؼؼؼ خوزي تيؼؼؼؼاءا ؿؼؼؼؼىل رعل زٔبًؼؼؼؼَ 

 1997مازش س ية  6اهلوافق  1417صوال ؿام 
4
 . 

                                      
1
ـَّا ٔبو ثيؼميَّؼؼا كؼؼري ذسؼؼ خوزّي ، ًفلؼؼس ُؼؼشا  169ٔبهؼؼؼص اهلؼؼاذت  -  ًؼ مؼؼن اصلسؼؼ خوز اًؼؼيت ثؼؼيط ؿؼؼىل ٔبن : " ٕارا ازثؼؼبٔى اولَؼؼس اصّلسؼؼ خوزي ٔبن هّعؼؼًا جرشؼ

 اًيط ٔب ٍص ، اتخساء من ًوم كصاز اولَس " . 
2
 . 210ًساتق ، ض. ، اهلصحؽ ا بًَٓاث حٌلًة اًلاؿست اًلاهوهَة اصلس خوزًة يف ادلزائصفًصس ؿَواص ،  - 
3
  . 120ض. مزايين محَس ، اهلصحؽ اًساتق ،  - 
4
 اًلول ٔبن : : ٔبول اطلي كىض من ذالهل تبٔن " ... - 

 من ألمص موضوغ إلدعاز كري معاتلة ٌضلس خوز. 3ؾحازت "... ونشا ٔلقصاط س َاس َة" اًوازذت يف اًفلصت ألوىل من اهلاذت  -
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 ارلامتة :

ؼؼة مؼؼن ٔبي ثـؼؼس حممتؼؼي مؼؼن      اًربهلؼؼان ؿؼؼىل جمؼؼاهل مؼؼن  و ؿََؼؼَ فؼؼٕان اًخيؼؼؼمي اهلسؼؼ خلي حيؼؼؼى حبٌلًؼؼة كًو

 ذالل اًلواهّي اًـضوًة .

ؼؼؼا اولَؼؼؼس اصلسؼؼؼ خوزي ابرلعؼؼؼوض ؾؼؼؼن ظًصؼؼؼق اًصكاتؼؼؼة اًس َاسؼؼؼ َة الاًزامِؼؼؼة  ُؼؼؼشٍ اسلاًؼؼؼة اًؼؼؼيت ًوفُص

 اًساتلة ؿىل ُشٍ اًفئة من اًلواهّي .

ة اكن مؼؼن ٔبخؼؼي ضؼؼٌلن احؼؼرتام اصلسؼؼ خوز      ،  و ًـؼؼي ٕاكؼؼصاز ُؼؼشا اًيؼؼوغ مؼؼن اًصكاتؼؼة ؿؼؼىل اًلؼؼواهّي اًـضؼؼًو

ٕال ٔبهؼؼؼَ يف هفؼؼؼس اًوكؼؼؼت ٔبذى ٕاىل ثلَِؼؼؼس جمؼؼؼال ُؼؼؼشٍ اًفئؼؼؼة مؼؼؼن اًلؼؼؼواهّي 
1

، و ٔبهـىؼؼؼس اجيؼؼؼااب ؿؼؼؼىل جمؼؼؼال 

ؼؼة ولاًِؼؼا ، مؼؼؼن  مؼؼن اصلسؼؼ خوز 01/  125وفلؼؼا ٌَؼؼؼٌلذت  اًخيؼؼؼاميث اهلسؼؼ خلةل ) ( اًؼؼيت حؼَؼؼؼت حبٌلًؼؼة كًو

ة ٔبي ثـس حممتي من ثغل اًلواهّي )  ( . اًـضًو

ؼؼو مؼؼا ًؤنؼؼس ألمهَؼؼة اًىدؼؼريت      ؼؼة اًؼؼيت حتؼؼؼى هبؼؼا اًخيؼؼؼاميث اهلسؼؼ خلةل يف ػؼؼي اًيؼؼؼام  ُو و اهلاكهؼؼة اًلًو

 اًلاهوين ادلزائصي ، ؿىل ألكي من ذالل اًصكاتة اصلس خوزًة اهلٌلزسة من ظصف اولَس اصلس خوزي .  

 

 

 

                                                                                                                        
، ونؼؼؼشا رشظ إلكامؼؼؼة ابًؼؼؼرتاة 13( سؼؼؼ يواث ؿؼؼؼىل ألكؼؼؼي اًؼؼؼوازذ يف اًفلؼؼؼصت ألوىل مؼؼؼن اهلؼؼؼاذت 10ة مٌؼؼؼش ؾرشؼؼؼ )رشظ ادلًسؼؼ َة ألظؼؼؼََة ٔبو اهلىدسؼؼؼ ح -

 اًوظين اًوازذ يف اًفلصت ألذريت من هفس اهلاذت ابًًس حة ٌَـضو اهلؤسس ٌَحزة اًس َايس من ألمص موضوغ إلدعاز كري معاتلّي ٌضلس خوز.

ؼظ اًؼؼوازذ يف اًحيؼؼس اًـؼؼارش ) - واهلخـَؼؼق تخضؼؼمّي مَؼؼف ثبٔسؼؼُس اذلؼؼزة اًسؼؼ َايس صؼؼِاذت ثثخؼؼت ؿؼؼسم ثؼؼوزظ ٔبتؼؼوي اًـضؼؼو  14ن اهلؼؼاذت ( مؼؼ10اًرشؼ

، يف ٔبؾؼؼٌلل ضؼؼس اًثؼؼؼوزت اًخحٍصًصؼؼة، مؼؼؼن ألمؼؼص موضؼؼؼوغ إلدعؼؼاز كؼؼؼري 1942اهلؤسؼؼس ٌَحؼؼزة اًسؼؼؼ َايس، ٕارا اكن مؼؼن مواًَؼؼؼس مؼؼا تـؼؼؼس ًًوَؼؼو سؼؼؼ ية 

 معاتق ٌضلس خوز.

 ة ٌضلس خوز، كاتةل ٌَفعي ؾن ابيق ٔبحاكم ألمص اهلخضمن اًلاهون اًـضوي اهلخـَق ابٔلحزاة اًس َاس َة.: ثـخرب ُشٍ ألحاكم، كري اهلعاتل اثهَا

 : ثـخرب ألحاكم ألدصى ًٔلمص اهلخضمن اًلاهون اًـضوي اهلخـَق ابٔلحزاة اًس َاس َة معاتلة ٌضلس خوز. اثًثا

 َة اًضـحَة... " .ًًرش ُشا اًصٔبي يف ادلًصست اًصمسَة ٌَجمِوزًة ادلزائًصة اصلميلصاظ 

 ٔبهؼص اهلوكؽ الاًىرتوين ٌَمجَس اصلس خوزي ادلزائصي :

  www.conseil-constitutionnel.dz 
1
 . 172، اهلصحؽ اًساتق ، ض. ظَيب ؿُىس  - 
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 اهلصاحؽ 

  اهلخـَؼؼؼؼق إبظؼؼؼؼساز هؼؼؼؼط ثـؼؼؼؼسًي  1996ذٌسؼؼؼؼمرب  07اهلؼؼؼؼؤزد يف  438-96اهلصسؼؼؼؼوم اًصئؼؼؼؼايس زمق

اهلؼؼؼؤزد  19 – 08ًلؼؼؼاهون زمق ) بٓدؼؼؼص ثـؼؼؼسًي اب 1996هؼؼؼومفرب  28اذق ؿََؼؼؼَ يف اسؼؼؼ خفذاء اصلسؼؼؼ خوز اهلعؼؼؼ

 ( . 2008هومفرب  15يف 

  حبؼؼؼر ًيَؼؼؼي  2008هَؼؼؼواين كؼؼؼسمي ، اًسؼؼؼَعة اًخيؼميَؼؼؼة يف اًخـؼؼؼسًي اصلسؼؼؼ خوزي ادلزائؼؼؼصي ًسؼؼؼ ية ،

، اًسؼؼؼ ية  1صؼؼؼِاذت اهلاحسؼؼؼ خري يف اًلؼؼؼاهون فؼؼؼصغ كؼؼؼاهون اهلؤسسؼؼؼاث ، لكَؼؼؼة اذللؼؼؼوق ، خامـؼؼؼة ادلزائؼؼؼص 

 . 2012 – 2011اصلزاس َة 

 ًؼـَة  يف  اًيؼؼؼام  اًربهلؼؼاين )   رميؼؼس ظؼؼاحل اًعصاوهؼؼة  ، اًـالكؼؼة تؼؼّي اًسؼؼَعخّي  اًخيفِشًؼؼة  و اًدرشؼ

  . 2009ذزاسة ملازهة ( ، اًعحـة ألوىل  ، مؤسسة اًوزاق ًٌَرش و اًخوسًؽ ، ألزذن ، 

 دذعاظؼؼاث،  جمؼؼةل اهليخؼؼسى اًلؼؼاهوين فًصؼؼس ؿَؼؼواص ، اولَؼؼس اصلسؼؼ خوزي ادلزائؼؼصي : اًخيؼؼؼمي والا

، جمؼؼةل ذوزًؼؼة ثعؼؼسز ؾؼؼن كسؼؼم اًىفؼؼاءت اهلِيَؼؼة ٌَمحامؼؼات ، جلكَؼؼة اذللؼؼوق و اًـَؼؼوم اًس َاسؼؼ َة خامـؼؼة 

 . 2008َلس دِرض ثسىصت ،اًـسذ ارلامس ، مازش 

  َؼؼؼس ، اًسؼؼؼَعة اًدرشؼؼًؼـَة مؼؼؼن ذؼؼؼالل اًخعؼؼؼوز اصلسؼؼؼ خوزي ادلزائؼؼؼصي ، ٔبظصوحؼؼؼة ًيَؼؼؼي رشًؼؼؼط ًو

اٍ يف اًلؼؼؼاهون اًـؼؼؼام ، لكَؼؼؼة اذللؼؼؼوق و اًـَؼؼؼوم اًس َاسؼؼؼ َة خامـؼؼؼة ثَمسؼؼؼان ، اًسؼؼؼ ية صؼؼؼِاذت اصلنخؼؼؼوز

 ،   2012 – 2011ادلامـَة 

  ، سؼؼؼ َسي َلؼؼؼؼس وصل سؼؼؼ َس بٓة ، اًوػَفؼؼؼؼة اًدرشؼؼؼًؼـَة يف ذول اهللؼؼؼصة اًـؼؼؼؼصيب ، اًعحـؼؼؼؼة ألوىل

ـَؼؼؼة " ، ظحؼؼؼؽ مًضؼؼؼوزاث اولؼؼؼةل اهللصتَؼؼؼة ًؼؼؼإلذازت اىلََؼؼؼة و اًخمنَؼؼؼة ، سَسؼؼؼةل " مؤًفؼؼؼاث و ٔبؾؼؼؼٌلل خام 

  2001مبسامهة اهلؤسسة ألهلاهَة ُاوس ساًسل ، اهللصة ، 

  اًصكاتؼؼة ؿؼؼىل ذسؼؼ خوزًة اهلـاُؼؼساث يف ادلزائؼؼص ، جمؼؼةل اولَؼؼس اصلسؼؼ خوزي ، جمؼؼةل َلؼؼس توسؼؼَعان ،

ة مذرععة ثعسز ؾن اولَس اصلس خوزي ، اًـسذ زمق    2013، س ية  01هعف س يًو
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 ائَة ٔكمه ضؼؼؼٌلن ٌَحؼؼؼق يف اًخلؼؼؼايض ) ذسؼؼؼ خوز ادلزائؼؼؼص مرسؼؼؼاِت سؼؼؼَمية ، اسؼؼؼ خلالًَة اًسؼؼؼَعة اًلضؼؼؼ

ؽ ادلزائؼؼصي ، اًـؼؼؼسذ منورخؼؼا ( ، ملؼؼؼال مًضؼؼوز مب 1996 جؼؼؼةل ٔب ؼؼص الاحهتؼؼؼاذ اًلضؼؼايئ ؿؼؼؼىل حصنؼؼة اًدرشؼؼًؼ

 اًخاسؽ  ، خامـة َلس دِرض ثسىصت 

  ًٍوصؼؼؼن ذلل ، اًعؼؼؼالحِاث اًدرشؼؼًؼـَة ًؼؼؼصئُس ازلِوزًؼؼؼة ، حبؼؼؼر ملؼؼؼسم ًيَؼؼؼي صؼؼؼِاذت ذنخؼؼؼوزا

اًـَؼؼوم    اًلاهوهَؼؼة ختعؼؼط : كؼؼاهون ؿؼؼام  ، لكَؼؼة اذللؼؼوق كسؼؼم اًـَؼؼوم اًلاهوهَؼؼة ، خامـؼؼة اذلؼؼاح اًـَؼؼوم يف 

 . 301ض.    2012 - 2011رلرض ابثية ، اًس ية ادلامـَة 

  ، فًصؼؼؼس ؿَؼؼؼواص ، بًَٓؼؼؼاث حٌلًؼؼؼة اًلاؿؼؼؼست اًلاهوهَؼؼؼة اصلسؼؼؼ خوزًة يف ادلزائؼؼؼص ، ذاز ادلامـؼؼؼة ادلسًؼؼؼست

 . 2010مرص ، س ية 

 ، ؼًؼـي يف اًيؼؼؼؼام اصلسؼؼؼ خوزي  مؼؼؼزايين محَؼؼؼس ؼًؼـَة و اًـمؼؼؼي اًدرشؼ ؾؼؼؼن واكؼؼؼؽ الاسذواحِؼؼؼة اًدرشؼ

ادلزائؼؼؼصي ) ذزاسؼؼؼة ملازهؼؼؼة ( ، مؼؼؼشهصت ًيَؼؼؼي صؼؼؼِاذت اهلاحسؼؼؼ خري يف اًلؼؼؼاهون فؼؼؼصغ " حتؼؼؼولث اصلوةل " ، 

مسزسؼؼة اصلنخؼؼوزاٍ ٌَلؼؼاهون ألسؼؼايس و اًـَؼؼوم اًس َاسؼؼ َة ، لكَؼؼة اذللؼؼوق و اًـَؼؼوم اًس َاسؼؼ َة ، خامـؼؼة 

 .  2011ي ، ثزيي وسو ، س ية مًووذ مـمص 

  َلؼؼؼس مٌؼؼؼري حسؼؼؼاين ، مسؼؼؼامهة اولَؼؼؼس اصلسؼؼؼ خوزي يف اًـمؼؼؼي اًدرشؼؼًؼـي ، مؼؼؼشهصت ملسمؼؼؼة ًيَؼؼؼي

صؼؼؼِاذت اهلاحسؼؼؼ خري ، لكَؼؼؼة اذللؼؼؼوق و اًـَؼؼؼوم اًس َاسؼؼؼ َة ، كسؼؼؼم اذللؼؼؼوق ، خامـؼؼؼة كاظؼؼؼسي مؼؼؼصابخ ، 

 . 2010 – 2009وزكةل ،اًس ية ادلامـَة 

 صلسؼؼؼ خوزي و اًؼؼؼيؼم اًس َاسؼؼؼ َة ، ذاز اًيجؼؼؼاخ ٌَىذؼؼؼاة ، موًؼؼؼوذ ذًؼؼؼسان ، مداحؼؼؼر يف اًلؼؼؼاهون ا

 . 2005،  ادلزائص

  اهلؤسسؼؼؼاث اًس َاسؼؼؼ َة و اًلؼؼؼاهون اصلسؼؼؼ خوزي يف ادلزائؼؼؼص مؼؼؼن الاسؼؼؼ خلالل ٕاىل  تَحؼؼؼاح ، ظؼؼؼاحل

 . 2010اًَوم ، ذًوان اهلعحوؿاث ادلامـَة ، ادلزائص ، 
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 2008وزي ًسؼؼؼ ية ظَؼؼؼيب ؿُىسؼؼؼ ، ظحَـؼؼؼة هؼؼؼؼام اذلؼؼؼنك يف ادلزائؼؼؼص ؿؼؼؼىل ضؼؼؼوء اًخـؼؼؼسًي اصلسؼؼؼ خ  ،

زسؼؼاةل ذنخؼؼوزاٍ يف اًلؼؼاهون اًـؼؼام ، لكَؼؼة اذللؼؼوق و اًـَؼؼوم اًس َاسؼؼ َة خامـؼؼة ثَمسؼؼان ، اًسؼؼ ية ادلامـَؼؼة 

2010 – 2011 . 

  ؼؼؼصاء ، مسؼؼؼامهة سؼؼؼَعة اًخلٍصؼؼؼص يف معََؼؼؼة ظؼؼؼيؽ اًلؼؼؼاهون يف ادلزائؼؼؼص ، مؼؼؼشهصت زمضؼؼؼاين فاظمؼؼؼة اًُز

-2004ثَمسؼؼؼان ، ادلزائؼؼؼص ، اًسؼؼؼ ية ادلامـَؼؼؼة ماحسؼؼؼ خري يف اًلؼؼؼاهون اًـؼؼؼام ، خامـؼؼؼة ٔبيب جىؼؼؼص تَلاًؼؼؼس ، 

2005 . 

  ( . 26) ح ز  اىلسذ ًلواؿس معي اولَس اصلس خوزي 2012ٔبجًصي  16اًيؼام اهلؤزد يف 

  ؽ ؿؼؼؼىل اذلؼؼؼصايث اًـامؼؼؼة و ضؼؼؼٌلانهتا ، ٔبظصوحؼؼؼة ملسمؼؼؼة ًيَؼؼؼي حخيشؼؼؼ ًؼؼؼززق ، ٔب ؼؼؼص سؼؼؼَعة اًدرشؼؼًؼ

َؼؼؼوم اًس َاسؼؼؼ َة خامـؼؼؼة ثَمسؼؼؼان ، اًسؼؼؼ ية صؼؼؼِاذت اصلنخؼؼؼوزاٍ يف اًلؼؼؼاهون اًـؼؼؼام ،  لكَؼؼؼة اذللؼؼؼوق و اًـ

 . 2013 – 2012ادلامـَة   

  ؾؼؼٌلز ؾحؼؼؼاش ، ذوز اولَؼؼس اصلسؼؼؼ خوزي ادلزائؼؼصي يف ضؼؼؼٌلن مدؼؼسٔب مسؼؼؼو اصلسؼؼ خوز ، جمؼؼؼةل اولَؼؼؼس

ة مذرععؼؼة ثعؼؼؼسز ؾؼؼن اولَؼؼس اصلسؼؼؼ خوزي ، اًـؼؼسذ زمق  ، سؼؼؼ ية  01اصلسؼؼ خوزي ، جمؼؼةل هعؼؼؼف سؼؼ يًو

2013 . 

 ؽ ؾؼؼؼن ظًصؼؼؼق ألوامؼؼؼص و ٔب ؼؼٍص ؿؼؼؼىل اًسؼؼؼَعة اًدرشؼؼًؼـَة يف ػؼؼؼي ذسؼؼؼ خوز  زذاذت هؼؼوزاصلٍن ، اًدرشؼؼًؼ

دؼؼؼوت ، حبؼؼؼر ملؼؼؼسم ًيَؼؼؼي صؼؼؼِاذت اهلاحسؼؼؼ خري يف اًلؼؼؼاهون اًـؼؼؼام ، لكَؼؼؼة اذللؼؼؼوق ، خامـؼؼؼة الٕ  1996

 . 2006–2005مٌخوزي ، كس يعَية ، اًس ية ادلامـَة 

 ئؼؼصي سؼؼاهلي ؾحؼؼس اًسؼؼالم ، بًَٓؼؼاث حؼؼي ارلؼؼالف تؼؼّي جمَيسؼؼ اًربهلؼؼان يف اًيؼؼؼام اصلسؼؼ خوزي ادلزا

و الاهؼمؼؼة اصلسؼؼ خوزًة اهللازهؼؼة ، زسؼؼاةل ذنخؼؼوزاٍ يف اًلؼؼاهون اًـؼؼام ، لكَؼؼة اذللؼؼوق ، خامـؼؼة ثَمسؼؼان ، 

 . 2010_  2009اًس ية ادلامـَة 
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ال اًعيبهـسام زاتعة اًس حخِة يف حصمييت اًلذي وادلصخ ارلعبٔ يف اولإ       
  

 كسم "بٔ" ت مساؿست س خار بٔ  ، مِيةبٔ توسٌلحة /ألس خارت                              

   خامـة سـَست

 ملسمــة:

ٕارا ازحىة حصمية من ادلصامئ معسًة اكهت ٔبم كري معسًة، ذما ًـين  من اهلسنّل تَ ٔبن اهلسؤوًَة ادلزائَة ثلوم 

 ثوافص ألزاكن اًثالزة ًِشٍ اهلسؤوًَة اهلمتثةل يف ارلعبٔ واًرضز وؿالكة اًس حخِة تُهنٌل.

ث اًيت كَِت يف حتسًس مـَاز زاتعة اًس حخِة، ًخضح ٔبهَ كس ثخساذي ؿست ٔبس حاة واًصحوغ اىل ٍلي ًيؼصاي

ٕلحساج هفس اًيدِجة، وما ًؤذش مهنا اسدٌاذًا ٕاىل هؼًصة اًسخة اهليخج ٔبو اًفـال، فذعصخ ألس حاة اًـازضة 

ؤذش ابٔلس حاة اهليخجة. هبشا اهلـىن ميىن ٌَعحُة ٔبن ًخزَط من اهلسؤوًَة ٕارا زخت ٔبّن اًرض  ز اطلي ذلق ًو

شا ما ثضميخَ  ابهلًصغ ل ًس هل فَِ، هدِجة رلعبٔ ظاذز من اهلًصغ هفسَ ٔبو دعبٔ رسط بٓدص كري اهلًصغ. ُو

ٕارا ٔبزخت اًضرط ٔبن اًرضز كس وضبٔ ؾن سخة ل ًس هل فَِ » من اًلاهون اهلسين ادلزائصي تيعِا  127اهلاذت 

عبٔ من اًلري، اكن كري مَزم تخـًوغ ُشا وحاذج مفاحئ ٔبو كوت كاُصت، ٔبو دعبٔ ظسز من اهلرضوز ٔبو د

فاًخيعي من اهلسؤوًَة ُو اهـاكش لهـسام واهخفاء «. اًرضز، ما مل ًوخس هط كاهوين ٔبو اثفاق خياًف رعل

 زاتعة اًس حخِة تّي دعبٔ اًعحُة وتّي اًرضز اطلي ذلق ابهلًصغ.

ُا مفرتط كاًحًا، ذما جيـي اًعحُة ًياسغ فـالكة اًس حخِة من ألموز اًـسريت يف اولال اًعيّب، اًيت ٍىون وحوذ

 (.1هخفاء اهلسؤوًَة ادلزائَة ؾن اًعحُة)إ س حق فٕان ُشٍ اذلالث ًِا ٔب ص يف يف ٕازحاهتا، وظحلا هلا 
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 اًلوت اًلاُصت بٔو اذلاذج اهلفاحئ:اهلححر ألول

، فِشٍ اذلاةل ًِا ٔب ص يف ثـخرب ُشٍ اذلاةل وس َةل من اًوسائي اًيت ميىن ٌَعحُة بٔن ًسفؽ ؾن هفسَ إبزحاهتا 

مسؤوًَة اًعحُة سواء اهلسهَة ٔبو ادلزائَة، فٕارا حتللت ثًذفي ؿالكة اًس حخِة تّي ارلعبٔ اهلصحىة من كدي 

 اًعحُة واًرضز اًالحق ابهلًصغ.

وحىت يف اًفلَ إلساليم فلس اؾخرب اًلوت اًلاُصت ٔبو اذلاذج اهلفاحئ سخدًا من ٔبس حاة ذفؽ اًضٌلن، فٕارا مل 

ٔبن اًضرط كس ثـّسى فال ًضمن، فِو سخة حيول ذون اهـلاذ اهلسؤوًَة، واًضٌلن معاًل ابًلاؿست  ًثخت

(. فلك فـي ًدسخة يف ٕاحساج اًرضز ول ظةل ٕلزاذت 1اًفلَِة ''ما ل ميىن الاحرتاس ؾيَ ل ضٌلن فَِ'')

 فاحئ.ادلاين فَِ ول ميىٌَ ثوكـَ ٔبو ذفـَ ًـس من كدَي اًلوت اًلاُصت ٔبو اذلاذج اهل

ٌوَخفعَي ٔبنرث هخـصط هلفِوم اًلوت اًلاُصت ٔبو اذلاذج اهلفاحئ ، ومن مّث تَان ٔب ص اًلوت اًلاُصت ٔبو اذلاذج 

 اهلفاحئ يف اولال اًعيب .

 مفِوم اًلوت اًلاُصت بٔو اذلاذج اهلفاحئ:اهلعَة ألول

ٌل اًفلَ ًلس ٔبجحم اهلرشغ ادلزائصي ؾن ٕاؾعاء ثـًصف ٌَلوت اًلاُصت ٔبو اذلاذج اهلفا  حئ، واًيت ًـخرُب

 مععَحّي هلسًول واحس، فذوىل ٔبمص ثـًصفٌِل.

لك فـي ًدسخة يف ٕاحساج اًرضز، ول ظةل ٕلزاذت اهلسٍن تَ، ول ميىٌَ ثوكـَ ٔبو » فِياك من ؾّصفَ تبٔهَ: 

، فِشا  اًخـًصف كس مشي ؾيرص اًرضز اطلي حسج وؾيرص بٓدص ُو اس خلالل ُشا اًفـي ؾن ٕازاذت «ذفـَ

 (.2ن مؽ ؿسم اًلسزت ؿىل ذفـَ)اهلسٍ

اًواكـة اًيت ًخـشز ؿىل إلوسان ذفـِا، واًيت ل ثخوكؽ ؿاذت واًيت ميىن ٕاس ياذ رضز » نٌل ؾّصفِا اًحـغ ٔبهّنا: 

 (.3«)اذلاذج ٌَلري ٕاٍهيا، زمغ ما ميىن وسخذَ من دعبٔ ٕاىل رسط من ألصزاض

 عحح مـَ ثيفِش الاًزتام مس خحَاًل.فِيي حاذج كري مذوكؽ ل ًس ٌَضرط فَِ ول ٌس خعَؽ ذفـَ فِ 

                                      
1
ًعيب ، ذزاسة ملازهة تّي اًلاهون واًرشًـة الاسالمِة ، ذاز اًىذة اًلاهوهَة وذاز ص خاث ًٌَرش واًربجمَاث ذ. ٔبوس ؾحس اًلفاز، اهلسؤوًَة اهلسهَة يف اولال ا - 

 .499، ض. 2010، 1، مرص ،ظ 
2
 .498ذ. ٔبوس ؾحس اًلفاز، اهلصحؽ اًساتق، ض.  - 
3
 .499. هلال ؾن: ذ. ٔبوس ؾحس اًلفاز، اهلصحؽ اًساتق، ض. 532ذ. مجَي، معاذز الاًزتام، ض.  - 
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س خحَي ؿىل اهلسٍن ثوكـَ ٔبو » وكس ؾّصفِا اصلنخوز اوس ؾحس اًلفاز تبهٔنا:  حاذج ًدسخة يف ٕاحساج اًرضز ٌو

ة، ألمص اًلاًة، 1«)ذفـَ، وفلا ٌَـصف واًـاذت (. وكس ٔبؾعاُا اًفلَ إلساليم ؿست مسمَاث مهنا: الٓفة اًسٌلًو

و لك ٔبمص ؿازط ذازح ؾن ثسذي إلوسان)اًفجاءت، ويه لكِا ثعة يف  (.2 مـىن واحس ُو

ومن ذالل اًخـًصفاث اًساتلة ًخضح  اهَ لؾخحاز اًلوت اًلاُصت سخدا من ٔبس حاة امذياغ اهلسؤوًَة ثوافص 

 رشظّي:

 اًفصغ ألول : ؿسم ٕاماكهَة اًخوكؽ

يا ٍصحؽ ٌَلض  لعس تشعل ٔبن حىون اًلوت اًواكـة ؿىل ادلاين جفائَة، ُو اء ثلسٍص ما ٕارا اكهت ُشٍ ًو

اًلوت إبماكن ادلاين ثوكـِا ٔبم ل، وكس اكن اًلضاء يف فصوسا مدضسذ يف ُشا اًرشظ، حِر كيض يف ٔبنرث من 

حنك تـم ثوافص رشظ ؿسم اًخوكؽ يف تـغ اذلالث وحاةل وحوذ ِجصنة ماء يف اًعًصق ٕا ص ؿاظفة ُوخاء، وكس 

(.مفسبةٔل ثلسٍص ٕاماكهَة ثوكؽ اًلوت اًلاُصت مساةل 3رلعبٔ ٕا ص حاذج مصوز)حتجج هبا اهلهتم ٌضلفؽ ؾيَ هتمة اًلذي ا

موضوؾَة ثـوذ ىلوكة اهلوضوغ واىلوكة اًـََا ًِا حق اًصكاتة فامي ٕارا اكهت ُشٍ اًوكائؽ اهلـصوضة ثيعوي ؿىل 

 (.4كوت كاُصت بٔم اًـىس)

ـىن ٍلي اًىوازج اًعحَـَة اًيت ل ًس ومن ألموز اًيت ل ميىن ثوكـِا اًزلسل واًفِضاانث واذلصائق، مب

 ًإلوسان فهيا، ؿالوت ؿىل اًىوازج ألدصى اًيت ٌس خحَي ثوكـِا وثيجم ؾهنا ٔبرضاز حس مية.

خاهفي  03يف خَس هتا اهلؤزذة يف  773/44وكس رُحت يف ُشا اًعسذ حموكة اًيلغ اهلرصًة يف اًعـن زمق 

ٍ اىلوكة لؾخحاز اذلاذج كوت كاُصت ؿسم ٕاماكن ثوكـَ ل ٌضرتظ وؿىل ما حصى تَ كضاء ُش» تبٔهَ:  1978

 (.5«)واس خحاةل ذفـَ، فٕارا ختَف ٔبحس ُشٍن اًرشظّي اهخفت ؾن اذلاذج ظفة اًلوت اًلاُصت

                                      
1
 .500ذ. ٔبوس ؾحس اًلفاز، اهلصحؽ هفسَ، ض.  - 
2
 .41، ض. 1998، 1ذ. ؾحس اسلَس اًضوزايب، مسؤوًَة الٔظحاء واًعَاذةل و اهلسدضفِاث ، مًضبٔت اهلـازف ، الاسىٌسًزة ،مرص ،ظ - 
3
 - Cass. Crim. 1-10-1975, BC N° 215. 

امش. 8اًـام، ذاز ُومة ٌَعحاؿة واًًرش و اًخوسًؽ ، ادلزائص ،ظ هلال ؾن: ذ. ٔبحسن وسلِـة، اًوخزي يف اًلاهون ادلزايئ   .187، ض. ُو
4
 .316، ض.  2007ذ. زاٌس َلس، اًسؤوًَة اهلسهَة  ًٔلظحاء يف ضوء اًلاهون ادلزائٍصن ذاز ُومة ٌَعحاؿة واًًرش و اًخوسًؽ ، ادلزائص ، ذ ظ، - 
5
 .500ذ. ٔبوس ؾحس اًلفاز، اهلصحؽ اًساتق، ض.  - 
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فٕارا ثوكؽ ادلاين حسوج اًرضز ومل ًلم ابختار الاحذَاظاث اًالسمة واًرضوًزة ٌَحََوةل ذون حسوج اًرضز، 

 اُصت صلفؽ اهلسؤوًَة ؾن هفسَ.فال ميىٌَ اًخحجج ابًلوت اًل

 اًفصغ اًثاين:  اس خحاةل اصلفؽ 

(، 1ًلعس هبا ٔبن ٍىون اًفاؿي يف موضؽ ٌس خحَي ؿَََ اًلِام تبٔي ثرصف كري ازحاكة ادلصمية) 

واهللعوذ ابلس خحاةل ُيا الاس خحاةل اهلعَلة، فٕارا اكهت وسخِة فٕاهَ ل ميىن الاحذجاح هبا نلوت كاُصت صلفؽ 

 اهلسؤوًَة.

وكس رُة خاهة من اًفلَ اهلرصي ٕاىل اؾخحاز ٕان الاس خحاةل اهللعوذت يه اس خحاةل ثيفِش الاًزتام مؽ  

شا ما كصزثَ اهلاذت  من اًلاهون  221اس خزسام اًوسائي اهلـلوةل ورعل تحشل ادلِوذ اهلـلوةل من خاهة اهلَزتم، ُو

 (.2اهلسين اهلرصي)

، 1976خاهفي  29يف خَس هتا اهلؤزذة يف  423/41زمق  نٌل كضت حموكة اًيلغ اهلرصًة يف ظـهنا اهلسين

 165مفاذ هط اهلاذت » ، كضت تبٔهَ: 1980مازش  27يف خَس هتا اهلؤزذة يف  979/47ونشعل يف ظـهنا زمق 

مسين ٔبن اًلوت اًلاُصت حىون حصاًب ٔبو ًسزاًل ٔبو حًصلًا نٌل كس ٍىون ٔبمصًا ٕاذازاي واحة اًخيفِش ثرشظ: ٔبن ًخوافص 

يليض هبا اًزتام اهلسٍن من اهلسؤوًَة اًـلسًة، وثًذفي هبا ؿالكة اًس حخِة فهيا اس خ حاةل اًخوكؽ واس خحاةل اصلفؽ، ًو

شان اًرشظان  تّي ارلعبٔ واًرضز يف اهلسؤوًَة اًخلعرًية فال ٍىون ُياك محي ٌَخـًوغ يف اذلاًخّي... ُو

 (.3«)ن ٔبوزاكِاٌس متسان من واكؽ اصلؾوى اًيت جس خلي حموكة اهلوضوغ ًخحعَي فِمَ م

فدياءًا ؿىل ما ثلسم فٕان اًلوت اًلاُصت ٔبو اذلاذج اهلفاحئ ًـخربان من ألس حاة اًيت ثلعؽ ؿىل زاتعة اًس حخِة 

فذيخفي مـِا مسؤوًَة اًفاؿي. وٕاضافة ٕاىل اًلوت اًلاُصت فٕاهَ ميىن كِاش حاةل اًرضوزت ؿَهيا، واًيت حىون ٔبحِااًن 

هبا ثغل اذلاةل اًيت جيس فهيا اًضرط هفسَ مضعصًا ٔلن حيسج رضزًا حاذج مفاحئ، وحاةل اًرضوزت ًلعس 

 ٌَلري ًيك مييؽ رضزًا ٔبنرب، ٔبو ٔبن ٍىون ادلاين مضعصا لزحاكة ادلصمية صلفؽ اًرضز ؾن اًلري.

                                      
1
 .187ذ. ٔبحسن توسلِـة، اهلصحؽ اًساتق، ض.  - 
2
 من ق.م.م. 221ٔبهؼص م.  - 
3
اة ؾصفة، اهلسؤوًَة ادليائَة واهلسهَة و اًخبٔذًخِة ٌَعحُة و اًعَسيل ، اهلصنز اًلويم ًإلظسازاث اًلاهوهَة ، اًلاُصت ، مرص -  ، ض. 2009، 1،ظ ؾحس اًُو

99. 
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ل ؾلوتة ؿىل من اضعصثَ ٕاىل ازحاكة » من كاهون اًـلوابث تيعِا ؿىل ٔبهَ:  48ُشا ما ؿربث ؾيَ اهلاذت 

و » من اًلاهون اهلسين تيعِا:  128وؿرّبث ؾيَ ٔبًضا اهلاذت «. ل كدي هل تسفـِا ادلصمية كوت من ٔبحسج رضزًا ُو

، يف حّي هعت «يف حاةل ذفاغ رشؾي ؾن هفسَ ٔبو ؾن ماهل بٔو ؾن هفس اًلري ٔبن ؾن ماهل نيا كري مس ئول..

ََ ٌَلري ًَخفاذى رضزاً » من هفس اًلاهون ؿىل ٔبهَ:  130اهلاذت  ، ل  من جسخة رضزًا ٔبنرب حمسكا تَ ٔبو تلرٍي

 (. 1«)ٍىون مَزما ٕال ابًخـًوغ اطلي ٍصاٍ اًلايض مٌاس حاً 

ِا اهلرشغ اهلرصي ُشٍ اذلاةل يف اهلاذت  ل ؾلاة ؿىل من ازحىة » من كاهون اًـلوابث تلوهل:  61وكس ثياًو

 وصم اًوكوغ تَ ٔبو تلرٍي حصمية ٔبدلبٔثَ ٕاىل ازحاكهبا رضوزت وكاًة هفسَ ٔبو كرٍي من دعص حس مي ؿىل اًيفس ؿىل

 «.ومل ٍىن ٕلزاذثَ ذذي يف حَوهل، ول يف كسزثَ مٌـَ تعًصلة ٔبدصى

(، وكس اصرتظ 2«)ارلوف ؿىل اًيفس من اًِالك ؿٌَل ٔبو ػيا...»ٔبما ؿىل مس خوى اًفلَ إلساليم تبهٔنا: 

 رشوظًا مـَية ًيك ميىن اؾخحاز اًواكـة مضن حاةل اًرضوزت:

 ل مٌخؼصت. ٔبن حىون اًرضوزت كامئة

 ٔبن حىون اًرضوزت مَجئة حبَر خيىش ثَف اًيفس ٔبو ألؾضاء.

 ٔبل ٍىون صلفؽ اًرضز وس َةل ٔبدصى يف اهلحاحاث.

 ٔبن ًعف اىلّصم ول ًوخس كري اىلصم ٔبو ما ًلوم ملامَ.

 ٔبن ًلذرص يف ثياول اىلؼوز بٔو حصك اًواحة ؿىل اًلسز اًالسم صلفؽ اًرضز.

و ما ًـصف ٔبن  خياًف اهلضعص مداذئ ا ًرشًـة فال حيّي ٌَعحُة كذي اهلًصغ حبجة ٕازاحذَ من مصضَ ُو

 (.3ابًلذي اًصحمي)

 

                                      
1
 رشغ كس اس خـاز هفس اهلاذت.من ق.م.م.، فِالحغ ٔبن اهل  168ثلاتَِا م  - 
2
 .83، ض. 1981ذ. ًوسف اًلامس، هؼًصة اًرضوزت يف اًفلَ ادليايئ إلساليم واًلاهون ادليايئ اًوضـي، مرص،  - 
3
 .506ذ. ٔبوس ؾحس اًلفاز، اهلصحؽ اًساتق، ض.  - 
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 بٔ ص اًلوت اًلاُصت ٔبو اذلاذج اهلفاحئ يف اولال اًعيب: اهلعَة اًثاين

ثؼِص حاةل اًلوت اًلاُصت ٔبو اذلاذج اهلفاحئ وحىت حاةل اًرضوزت يف اولال اًعيب، هوهَ جماًل دعحًا جتس 

اهتا فَِ، ويه ٔبن جيس اًعحُة هفسَ ٕاّما مضعصًا لزحاكة اًفـي هدِجة ًلوت ل كدي هل تسفـِا ٔبو ثسخة ثعحَل

س خحَي مـَ ذفؽ اًرضز اطلي ًيجم ؾيَ. فاًعحُة مَزم حبنك رميخَ تسفؽ ألمل ؾن  حاذج مفاحئ مل ًخوكـَ ٌو

يت هتسذ حصخَ، ًوىن مؽ ُشا فلس اهلًصغ، ؤبن ًلوم جلك ما يف وسـَ من ٔبخي حٌلًة اهلًصغ من ألدعاز اً

ًلف ٔبمام حاةل جتـهل ًدٌعي من اًزتامَ اهلفصوط ؿَََ، ٔلخي اًلِام تفـي كس ًيجص مٌَ رضز ٌَمًصغ، وكس 

ًؤذي يف تـغ ألوكاث ٕاىل وفاثَ. ومىت اكهت اًلوت اًلاُصت وحاةل اًرضوزت من ألس حاة اًيت ثًذفي مـِا 

ذالل وؿسم اًخلِس تواحداث اذلَعة واذلشز اًيت متَهيا كواؿس ؤبظول مسؤوًَة اًعحُة، فٕان ُشا ل ًـين الٕ 

رمية اًعة، حِر ٔبهَّ ثحـا طلعل ٌُسبٔل اًعحُة ؾن دعئَ يف ُشٍ اذلاةل فامي ؿسا حاةل اًلوت اًلاُصت ٔبو 

ي اذلاةل، فٕان اًلضاء اًفصويس واهلرص  ًِشٍ اًرضوزت. ومؽ قَاة ثعحَلاث كضائَة ؿىل مس خوى اًلضاء ادلزائصي

ترباءت اًعحُة يف كضَة  1930كس اكهت هل ٔبحاكم نثريت، فلس كضت حموكة ''ًَي'' يف حوكِا اًعاذز س ية 

اًفذات اًعلريت اًيت ثوفِت ٔبزياء اًـمََة مـََّّي حوكِم ٔبن اًوفات حصحؽ ٕاىل حاذزة من حواذج اًـالخاث 

 َاز اًـالح.اهلخوكـة، ؤبّن ألظحاء كس ثـّصفوا وفق اذلسوذ اهلـعات هلم يف ادذ 

نٌل كيض يف فصوسا ٔبًضا مبسؤوًَة اًعحُة لهخفاء حاةل اًرضوزت اًيت اكن كس احذج هبا ٕا ص كعـَ اطلزاغ 

ٔبنخوجص  27اًُرسى ٌَمًصغ اًيت اكهت ثـاين من وزم دعري، ذما ٔبذى مبحوكة اًيلغ يف حوكِا اًعاذز يف 

 ٕاىل ثبًَٔس اذلنك اهلعـون فَِ ًيفس اًسخة. 1953

حموكة ''ابٌزس'' ًـسم ثوافص ؿالكة اًس حخِة تّي ؿسم ٕاؾعاء اذللٌة ٌَمًصغ اطلي ٔبظُة جبصخ  نٌل خاء يف

ثس َط سعحي، ووفاثَ من مصط ''اًخُذاهوش''، فلس ٔبزحدت ثلاٍزص ارلرباء ٔبن ُشٍ اذلاةل مل حىن ذاظة جبصخ 

َََ فٕان اًعحُة ل هحري معَق، ما ًربز ؿسم ٕاؾعاء اًعحُة ٌَمًصغ حلٌة اهلعي اًوايق من اًخخاهوش وؿ 

 (.1ًخحمي هخاجئ اًخخاهوش اطلي بّٔذى ٕاىل وفات اهلًصغ ًـسم ثوافص ؿالكة اًس حخِة تّي دعئَ واًيدِجة)

مفىت سامه دعبٔ اًعحُة يف ٕاحساج اًرضز ذون وسخذَ ٕاًََ، واكهت ألموز ذما ل ميىن ثوكـِا ٔبو ثفاذهيا، فٕان 

اًس حخِة تّي ارلعبٔ واًرضز، فِعحح دعئَ سخدًا ؾصضَا يف ػي رعل ًؤذي ٕاىل اهخفاء اهلسؤوًَة لهخفاء ؿالكة 

                                      
1
 .139، ض. 1989ة ،الاسىٌسًزة ، مرص ،ذظ ،ذ. مٌري زايط حٌا، اهلسؤوًَة ادلزائَة ًٔلظحاء واًعَاذةل، ذاز اهلعحوؿاث ادلامـَ - 
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شا ٕاؾٌلًل تيؼًصة اًسخة  حالث اًلوت اًلاُصت ٔبو اذلاذج اهلفاحئ، فِبٔذش ابًسخة اهليخج ذون اًـازط ُو

ـّال.  اًف

ت اًلاُصت ًولس حشا اهلرشغ اهلرصي واهلرشغ اًفصويس يف ؿست ٔبحاكم هل وثلٍصٍص لهخفاء اهلسؤوًَة ًوحوذ حاةل اًلو 

 ٔبو اذلاذج اهلفاحئ ٔبو حاةل اًرضوزت.

اًعحُة ل ٌسبٔل ؾن فلس »تبٔهَ:  1933هومفرب  02فلس كضت حموكة الاس خئٌاف ايلخَعة يف حوكِا اًعاذز يف 

صـص اهلًصضة ثسخة مـادلهتا تبٔصـة ٕاهس، ؿىل اؾخحاز ٔبن اًعحُة ل ٌسبٔل ؾن اًرضز اًيامج ؾن اًـالح، ٕارا 

 (.1«)س َة ذاظة صلى اهلًصغ ظاهلا مل ميىن ٌَعحُة ٔبن ًخًدبٔ هبااكن زاحـًا ٕاىل حسا

وؿىل ُشا وس خزَط وفلا هلا س حق ٔبن ُشٍ اذلاةل ثؼِص يف اولال اًعيب تعوزت واحضة دعوظًا فامي ًخـَق 

(، فاكرتان ٕاذالل اًعحُة 2إبؿالم اهلًصغ بٔو اذلعول ؿىل موافلذَ وٕاؿالمَ مبزاظص اًـالح واًخسذي اًرسًؽ)

الاًزتاماث مؽ وحوذ حاةل اًرضوزت ٔبو اًلوت اًلاُصت، فٕان رعل ل ًـين ٕاؾفائَ لكَة من اهلساءةل وٕامنا ٌسبٔل هبشٍ 

شا ما رُة ٕاًََ كاًحَة اًفلَ ٔبهَ ٕارا  ؾن دعئَ تـَسًا ؾن ثغل اذلالث، فِشا اًسخة ل ًؤذش ؿىل ٕاظالكَ، ُو

وًَخَ حتق تلسز اصرتاك اًلوت اًلاُصت، حِر بٔن ٔبرشهت يف اذلاذزة كوت كاُصت مضافا ٕاٍهيا دعبٔ اًعحُة، مفسؤ 

دعبٔ اًعحُة ل ًـخرب سخة اذلاذج اًوحِس وابًخايل فاًـسل ٔبل ًخحمي اهلس ئول اًيدِجة لكِا ذامئا تلسز 

 دعئَ.

 و دعبٔ اًلري دعبٔ اهلرضوز )اهلًصغ(: اهلححر اًثاين

 اهلعَة ألول : دعبٔ اهلرضوز )اهلًصغ (

رعل اًخرصف كري اهلرشوغ اًعاذز ؾن اهلرضوز واطلي ٌسامه يف » بٔهَ: ؾّصف اًفلَ دعبٔ اهلرضوز ت 

 (.3«)ٕاحساج اًفـي اًضاز ومن صبٔهَ ٕارا حتللت رشوظَ ٔبن هيسم ؿالكة اًس حخِة تّي ارلعبٔ واًرضز

                                      
1
صي، ٔبدعاء اًعحُة ،ذاز اهلـازف ،مرص ،ذ ظ، -   .412، ض.   1966ذ. فائق َلس ادلُو
2
شا ما ًـصف ابًفضاةل حِر هعت  -  » من ق.م. ح. ؿىل ٔبن:  150م. كس ًخسذي اًعحُة ثسذاًل زسًـا ٕلهلار حاةل اهلًصغ ذون ٔبن ٍىون مَزتمًا تشعل، ُو

 «.ضاةل يه ٔبن ًخوىل رسط ؾن كعس اًلِام ابًضبٔن ذلساة رسط بٓدص، ذون ٔبن ٍىون مَزماً تشعلاًف

 «.اًفضاةل يه ٔبن ًخوىل رسط ؾن كعس اًلِام ثضبٔن ؿاخي ذلساة رسط، ذون ٔبن ٍىون مَزما تشعل»  من ق.م.م.: 188م. ؿرّب ؾهنا اهلرشغ اهلرصي يف  -
3
مسؤوًَة حازش اًحياء  -مسؤوًَة اًعحُة–مسؤوًَة زة اًـمي –مسؤوًَة اهللاول -هلسهَة )مسؤوًَة اهلِيسش اهلـٌلزيذ. ذاصل ؾحس اًفذاخ َلس، اهلسؤوًَة ا - 

 .459، ض. 1،2003يف ضوء ٔبحسج ٔبحاكم حموكة اًيلغ (،ذاز اًىذة اًلاهوهَة وذاز ص خاث ًٌَرش واًربجمَاث ،ظ
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فلس ٔبمجؽ اًفلَ واًلضاء ؿىل اؾخحاز دعبٔ اهلرضوز سخدًا ٔبحٌحًَا، ًـفي اًعحُة من اهلسؤوًَة ٕاؾفاءًا حزئًَا، 

ا تعسذ ذزاسة دعبٔ اهلًصغ ًوحسٍ ذون ازحاكة بٔي دعبٔ من خاهة اًعحُة، فِشا ل مٌاض مٌَ ٔبن ًوس ي

اهلسؤوًَة ثلؽ ؿىل اهلًصغ وحسٍ وٕامنا تعسذ وحوذ دعبٍٔن من اهلًصغ واًعحُة وحسوج اًيدِجة؟، ومن مّث 

شٍ اذلاةل ثـصف ابس خ لصاق ٔبحس فلس ٍىون دعبٔ اهلًصغ بّٔذى ٕاًََ دعبٔ اًعحُة، وكس ٍىون اًـىس ُو

و ما ًـصف ابرلعبٔ اهلضرتك.  ارلعبٍٔن ٌَرعبٔ الٓدص ، وكس ٌس خلالن ؾن تـضٌِل الٓدص ُو

 اًفصغ ألول: حاةل اس خلصاق بٔحس ارلعبٍٔن ًلٓدص

(، فُس خلصق دعبٔ اًعحُة 1ُشٍ اذلاةل ثضم ظوز ؿسًست فلس ٍىون دعؼ اهلًصغ تلسز من ادلسامة) 

ن دعبٔ اهلًصغ لحلا رلعبٔ اًعحُة ٔبو ٔبن دعبٔ ُشا ألذري حبَر ٍىون دعؤٍ بٔكوى، نٌل ًضم ظوزت ٔبن ٍىو

لحلا رلعبٔ ألول. ومثال رعل ٔبن ًلوم اهلًصغ تدٌاول حصؿاث سائست من اصلواء تـس اًـمََة ادلصاحِة زمغ حتشٍص 

اًعحُة هل، فِخوىف من حصاء رعل فِيا دعبٔ اهلًصغ اس خلصق دعبٔ اًعحُة يف ؿسم مذاتـخَ ذلاةل اهلًصغ تـس 

َة ادلصاحِة، وابًخايل ل ٌسبٔل اًعحُة ؾن اًوفات، ٔبًضا كس ًلوم اهلًصغ تخضََي اًعحُة إبؾعائَ اًـمَ 

ة ٔبو ٕاثحاؿَ ؿالخًا مـَيًا، ذما ًؤذي ٕاىل دعبٔ اًعحُة يف وظف اًـالح،  مـَوماث اكرتة ؾن ثـاظََ ٔبًة ٔبذًو

ٔبن دعبٔ اهلرضوز ل ًـفي  (.ويف ُشا اًعسذ فلس اس خلص اًلضاء يف فصوسا2فِعاة اهلًصغ ترضز يف حصخَ)

حلى ؿىل اهلسدضفى  ًَّا بٔو خيفف من مسؤوًَخَ ًو من اهلسؤوًَة ثضلك اكمي، تي ًـفي اهلصفق اًعيّب سواء لك

 ٕاكامة اصلًَي ٕلزحاث ارلعبٔ اهلرضوز.

مفىت ٔبكسم اهلًصغ ؿىل الاهخحاز ٔبو ُصة من اهلسدضفى، فِيا ل ٍىون اًعحُة واهلسدضفى مس ئوًّي، ٕاّل ٕارا 

 ن ُياك دعبٔ من خاهخهيٌل...اك

''تـسم ٕاماكهَة مساءةل اًعحُة  1970ٔبفًصي  05كضت حموكة اًيلغ اًفصوس َة يف حنك ظاذز ًِا اهلؤزد يف 

ٔبو اهلسدضفى ارلاض ؾيسما ًلسم اهلًصغ ؿىل وضؽ حس ذلَاثَ ؾن ظًصق اًض يق، ما ذام مل ٍىن من اهلسموخ 

 (.3اًخىِن إبماكهَة ٕاكسامَ ؿىل رعل)

                                      
1
 .288ذ. ذاصل ؾحس اًفذاخ َلس، اهلصحؽ هفسَ، ض.  - 
2
 .520. مٌري زايط حٌا، اهلسؤوًَة ادلزائَة...، اهلصحؽ اًساتق، ض. ذ - 
3
 .321ذ. زاٌس َلس، اهلصحؽ اًساتق، ض.  - 
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ت ٔبن اًعحُة كس ازحىة دعبٔ سواء اكن ُشا ارلعبٔ ٔبكي حسامة من دعبٔ اهلًصغ ٔبو ازحىدَ كدي ٔبو مفىت زخ

 تـس دعبٔ اهلًصغ، فٕاهَ جتة مسؤوًَخَ يف اًرضز ٕال ٕارا اثضح ٔبهَ مل ٍىن اًسخة اهلحارش وألول يف حسوزَ.

كضت  1968اهفي خ 29يف خَس هتا اهلؤزذة يف  1995/37فلس كضت حموكة اًيلغ يف مرص يف اًعـن زمق 

ٕان دعبٔ اهلرضوز ل ٍصفؽ مسؤوًَة اهلس ئول وٕامنا خيففِا، ول ًـفي اهلس ئول اس خثٌاءًا من ُشا ألظي » تبٔهَ: 

ٕال ٕارا ثحّّي من ػصوف اذلاذج ٔبن دعبٔ اهلرضوز ُو اًـامي ألّول يف ٕاحساج اًرضز اطلي ٔبظاتَ ؤبهَ تَف من 

 (.1«)ادلسامة ذزخة حبَر ٌس خلصق دعبٔ اهلس ئول

من اهللصز بٔن » هعت ٔبهَ:  1969سخمترب  17يف خَس هتا اهلؤزذة يف  911/39ويف كصاز بٓدص ًِا يف اًعـن زمق 

زاتعة اًس حخِة هصهن من ٔبزاكن حصمية اًلذي ارلعبٔ ثخعَة ٕاس ياذ اًلضَة ٕاىل ادلاين ومساءًخَ ؾهنا ظاهلا اكهت 

ََ ثلعؽ زاتعة اًس حخِة مىت اس خلصق دعبٔ ثخفق مؽ اًسري اًـاذي ًٔلموز، ؤبن دعبٔ اًلري ومهنم اولين ؿَ 

 (.2«)ادلاين واكن اكفِا تشاثَ ٕلحساج اًيدِجة

وؿَََ مىت كام اًعحُة إبزحاث ٔبن ارلعبٔ اطلي ازحىدَ اهلًصغ اكفِا ًوحسٍ يف ٕاحساج اًرضز، اهخفت ؿالكة 

 اًس حخِة تّي دعئَ واًرضز، وابًيدِجة ؿسم مساءًخَ ؾن اًرضز اطلي ذلق ابهلًصغ.

يا حتلق اهلسؤوًَة ؾن ابٕلض افة ٕاىل رعل فلس اؾخرب اًفلِاء، ٔبّن زضاء اهلًصغ ابًرضز ًـّس دعبٔ مٌَ، ُو

إبحصاء معََة جتمَي راث دعوزت زمغ ختسٍص اًعحُة تـسم ٕاحصاهئا، ففي ُشٍ  اًعحُة، مفىت زيض اهلًصغ

  حسوج رضز هل.اذلاةل ٍىون كس زيض ابًرضز، وابًخايل زضاٍؤ خيفف اهلسؤوًَة ؾن اًعحُة يف حاةل

ا ًىن تياء ؿىل اسدضازت اًعحُة ل ًـس دعبٔ ول خيفف  وابهللاتي فٕان زضاٍؤ إبحصاء اًـمََة زمغ ؿَمَ مبزاظُص

 (.3اهلسؤوًَة ؾيَ)

كس ؾصضت ؿىل حموكة ''زوان'' اًفصوس َة كضَة اًعحُة اطلي اكن ًعف هلصضاٍ ذواءًا واحسًا، من ثلري 

ًَة اتيَ، فذوفِت مًصضة هدِجة ثـاظهيا ًِشا اصلواء، ًىن زخت من رشًعة ٔبن ًرصف ُشا اصلواء من ظَس

ذالل جرشحي ادلثة ٔبن اًوفات ل حصحؽ ٕاىل اصلواء هفسَ، وٕامنا ٕاىل ادلصؿة اًزائست يف ثياوهل ؿىل ذالق ثـَاميث 

                                      
1
اة ؾصفة، اهلصحؽ اًساتق، ض.  -   .98ؾحس اًُو
2
اة ؾصفة، اهلصحؽ هفسَ، ض.  -   .99ؾحس اًُو
3
 .1237، ض. 2،مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة ،تريوث ،ًحيان، اولضل ألول،ظ  ذ. ٔبمحس ؾحس اًصساق اًس هنوزي، اًوس َط يف رشخ اًلاهون اهلسين ادلسًس - 
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، 1845ذٌسمرب  4اًعحُة، واكهت كس ٔبذاهت حموكة ''افًصَ'' اًعحُة يف حّي اس خبٔهف اذلنك وظسز كصاز يف 

ؤبزحؽ موث اهلًصضة ٕاىل إلفصاظ يف ادلصؿة ًوُس ٕاىل فـي اًعحُة، ؤبوسة ارلعبٔ اهلدسخة يف اًوفات ٕاىل 

 (.1اهلًصضة ًوُس ٕاىل اًعحُة)

 حاةل ارلعبٔ اهلضرتك:اًفصغ اًثاين

شٍ اذلاةل كس ٔباثزث خسًل يف اًفلَ،   حمتثي ُشٍ اذلاةل يف ٔبن ٌضرتك دعبٔ اهلًصغ مؽ دعبٔ اًعحُة، ُو

 ن دعبٔ لك مهنٌل كس ٍىون معساي ٔبو حس اميً ٔبو ٌسريًا، ٔبو خيخَف لك مهنٌل ؾن الٓدص.حِر بٔ 

ًوىن رمٌل اكهت ُشٍ الادذالفاث تّي ارلعبٔ، اهلِم ٔبن ل ٌس خلصق ٔبحس ارلعبٍٔن الٓدص، فِشا ألمص كس ًـفي 

تبٔي كسز مؽ ظاحة ارلعبٔ اهلس خلصق من اهلسؤوًَة سواء اكن اًعحُة بٔو اهلًصغ حبَر سامه دعبٔ اًعحُة 

 (.2دعبٔ اًعحُة)

(، فٕان رعل ل ًـفي اًعحُة 3فاصرتاك اًعحُة واهلًصغ يف ارلعبٔ وثفاؿي لك من ارلعبٍٔن يف ٕاحساج اًرضز)

من اهلسؤوًَة، وٕامنا ًخحمَِا تسزخة دعئَ اهلصحىة انَُم ؾن حتمي اهلًصغ ثحـَة فـهل اهلصحىة، فاهلـَاز 

ن دعئَ رمٌل اكن ُشا ارلعبٔ ٌسريًا ؤبن ٌسبٔل ؾن لك ثلعري يف اذلامس يف ُشا اًضبٔن ُو مساءةل اًعحُة ؾ

 مسَىَ اًعيب ل ًلؽ من ظحُة ًلغ يف هفس مس خواٍ وخس يف هفس اًؼصوف اىلَعة ابهلس ئول.

ارلعبٔ » ٔبّن:  1970بٔفًصي  20يف خَس هتا اهلؤزذة يف  331/40فلس كضت حموكة اًيلغ اهلرصًة يف ظـهنا زمق 

ة ٔبي من اهلضازنّي فَِ، ٔلن اس خُثاق اًعحُة من حصؿة اصلواء اطلي ًـعََ اهلضرتك ل ٌسلط مسؤوًَ

ٌَمًصغ، وؿسم تشهل اًـياًة، وثلاؾسَ ؾن حتًصَ واًخحصز فَِ والاحذَاظ هل ٕاٌُلل خياًف لك كواؿس اهلِية 

، ؤبن اًخـجَي ابهلوث مصاذف ٕلحسازَ يف ثوافص ؿالكة اًس حخِة ووح وة وثـاٍميِا، وؿَََ ٔبن ًخحمي وسٍز

اق اًعحُة جىرثت اًـمي مربزًا ٕلؾفائَ من اًـلوتة، وٕان  اهلسؤوًَة ول ًعَح ما اسدٌسث ٕاًََ اىلوكة من ٕاُز

 (.4«)ظَح ػصفًا ًخرفِفِا

                                      
1
صي، اهلصحؽ اًساتق، ض.  -   .521ذ. فائق َلس ادلُو
2
 .289ذ. ذاصل ؾحس اًفذاخ َلس، اهلصحؽ اًساتق، ض  - 
3
 .322ذ. زاٌس َلس، اهلصحؽ اًساتق، ض.  - 
4
اة ؾصفة، اهلصحؽ اًساتق، ض.  -   .98ؾحس اًُو
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ثـسذ » كضت تبٔهَ:  1968خاهفي  22يف خَس هتا اهلؤزذة يف  1981/37ويف كصاز بٓدص ًِا يف اًعـن زمق 

 (.1«)ءةل ًلك من ٔبسِم فَِ ٔباّي اكن كسز ارلعبٔ اهلًسوة ٕاًََألدعاء اهلوحدة ًوحوة اذلاذج، ًوحة مسا

شا جيـي اهلسؤوًَة موسؿة  ًِشا فألظي يف ارلعبٔ اهلضرتك ٔبن لك من ارلعبٍٔن ًـّس سخدًا يف ٕاحساج اًرضز، ُو

اهلـسةل من اًلاهون  126تُهنم ؿىل حسة ذزخة دعبٔ لك واحس مهنم، ًولس هط اهلرشغ ادلزائصي يف اهلاذت 

ٕارا ثـسذ اهلس ئوًون ؾن فـي ضاز، اكهوا مذضامٌّي يف اًزتارمم تخـًوغ اًرضز وحىون اهلسؤوًَة » ٔبهَ:  اهلسين

 (.2«)فامي تُهنم ابًدساوي، ٕال ٕارا ؿّّي اًلايض هعُة لك مهنم يف الاًزتام ابًخـًوغ

س وضؽ طلعل اًلضاء وذالظة اًلول ٔبهَ ًيك ميىن اؾخحاز دعبٔ اهلًصغ سخدًا يف ٕاؾفاء اًعحُة من اهلسؤوًَة فل

 اًفصويس رشوظًا:

 (.3ٔبن ل ٍىون دعبٔ اهلًصغ مذوصل ؾن دعبٔ اًعحُة، مفىت اكن رعل ل ًـفي اًعحُة من اهلساءةل)

ٔبن ٍىون دعبٔ اهلًصغ ُو اًسخة يف ٕاحساج اًرضز، مبـىن ثوافص ؿالكة اًس حخِة تّي دعبٔ اهلًصغ واًرضز 

 اطلي ذللَ من حصاء رعل.

فلَ إلساليم ًخفق ٔبًضا مؽ اًلاهون اًوضـي يف اؾخحاز ثـّسي اهلرضوز سخدًا ٔبحٌحًَا ؾن وادلسٍص ابطلهص ٔبن اً

 فـي اًعحُة، فِـفى من اًضٌلن ٕارا اكن ثـّسي اهلرضوز ُو اًـامي اطلي ٌس يس ٕاًََ اًرضز.

 ( يف أل ص اهلرتثة ؾن فـي اهلرضوز تّي زالج حالث:4وكس فّصق فلِاء اًرشًـة)

يا ل ضٌلن ؿىل اًعحُة، ٕار ٔبن اهلًصغ ُو اطلي ًخحمي ثحـَة فـهل.ٔبن ًيفصذ اهلًصغ ابٕ   حساج اًرضز، ُو

 ٔبن ٌضرتك اًعحُة واهلًصغ يف ٕاحساج اًرض، واس خلصق دعبٔ اهلًصغ دعبٔ اًعحُة، فال ضٌلن ؿىل اًعحُة.

                                      
1
 كس مت إلصازت ٕاىل هفس اذلنك يف مـصط ساتق. - 
2
جيوس ٌَلايض ٔبن ًيلط ملساز اًخـًوغ ٔبو ل حينك تخـًوغ، ما ٕارا اكن اصلائن خبعئَ كس اصرتك يف ٕاحساج اًرضز » من ق.م.م. ؿىل ما ًًل:  246م ثيط  - 

 «.ٔبو ساذ فَِ
3
هلًصغ ؿىل فـي ما ٔبو هعحَ ٔبو ٔبزصسٍ، وكس ٍىون معاًل سَحَا ٌرشنَ اهلًصغ ٍصحىة ل ٌضرتظ ٔبن ٍىون دعبٔ اًعحُة فـاًل ماذاي، فلس ًلوم تخحًصغ ا - 

 دعبٔ.

 .324ذ. زاٌس َلس، اهلصحؽ اًساتق، ض. ٔبهؼص:  -
4
 .513ذ. ٔبوس ؾحس اًلفاز، اهلصحؽ اًساتق، ض.  - 
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يا اجّتِوا ٕاىل ثضم ّي ٔبن ٌضرتك اًعحُة واهلًصغ يف ٕاحساج اًرضز ذون اس خلصاق دعبٔ ٔبحسٌُل ًلٓدص، ُو

 (.1لك واحس من اهلضرتنّي هلا ٔبثَفَ ًلٓدص. ومهنم من اجتَ ٕاىل ثضمّي لك واحس مهنم هعف ما ٔبسَفَ ًلٓدص)

 دعبٔ اًلري: اهلعَة اًثاين

ذما ل صم فَِ ٔبن ارلعبٔ ٕارا وكؽ من كري اًعحُة، وسخة رضزًا ٌَمًصغ، فٕان اًلري ٍىون وحسٍ  

حول حاةل وكوغ ارلعبٔ من اًلري ًعاحدَ دعبٔ من اًعحُة اهلس ئول ؾن ُشا اًرضز، ًوىن ما جيـَيا هدساءل 

 وكس ٌضرتك مـٌِل دعبٔ اهلًصغ ٔبًضا مفن ًلؽ ؿَََ مسؤوًَة اًفـي؟

ًإلخاتة ؾن ُشا اًدساؤل ؿََيا حتسًس اهللعوذ ابًلري ، ومن مّث تَان مسبةٔل ثـسذ اهلس ئوًّي ؤب صمه يف مسؤوًَة 

 اًعحُة .

 اًفصغ ألول : حتسًس مـىن اًلري

لعس ابًلري يف اولال اًعيّب ٔبي رسط كري اًعحُة اهلـاجل ٔبو اهلًصغ، نٌل ل ًـس من كدَي اًلري ً 

(، مفىت اكن ارلعبٔ من 2ألصزاض اطلٍن ًـمَون حتت مسؤوًَة اًعحُة هكساؿسًَ واهلمصضّي اًـامَّي مـَ)

شا  ابؾخحاز ٔبن زئُس اًفًصق خاهة ألصزاض اطلٍن س حق رهصمه، فٕاهيا ٔبمام مسؤوًَة اًعحُة ؾن اتتـََ، ُو

 (.3ادلصايح ًـخرب مس ئوًل ؾن من ًـمي حتت زكاتخَ وٕارشافَ)

                                      
1
 ٔبزست كواؿس إلٌُلل اهلضرتك، ومفاذُا ٔبن حفص كوم ستَست حفصت ومن اًلضااي ارلاظة خبعبٔ اهلرضوز يف اًفلَ إلساليم يه كضَة ''ستَست ألسس'' ويه اًيت - 

ىت ظازوا ٔبزتـة ثوكؽ فهيا ألسس، فاحمتؽ حوهل اًياش، فوكؽ ذاذي اذلفصت زخي امسم تبٓدص يف حماوةل ٕلهلارٍ هفسَ، ؤبمسم اًثاين ابًثاًر ًيفس اًسخة، ح

ًٔلول جصتؽ اصلًة ٔلهَ ماث هدِجة ثسافؽ مضاُسي ألسس ووكوغ اًثالزة فوكَ، ٔبما اًثاين فلس كىض هل  وكـوا يف اذلفصت، مفاثوا يف اذلفصت. فلىض ؿًل زيض ػل ؾيَ

وؿَ ؿَََ وكىض تثَر اصلًة ٔلهَ ماث جبشة ألول ووكوغ الزيّي الٓدٍصن ؿَََ وكىض ٌَثاًر تيعف اصلًة ٔلهَ ماث تفـي اًثاين ٔلهَ ماث جبشة ألول ووك

 ٌَصاتؽ ابصلًة اًاكمةل.

 .460ٔبهؼص: ذ. ذاصل ؾحس اًفذاخ َلس، اهلصحؽ اًساتق، ض.  -
2
 .116، ض. 1،ظ ذ. معص مٌعوز اهلـاًعة، اهلسؤوًَة اهلسهَة وادليائَة يف الادعاء اًعحَة ن خامـة انًف اًـصتَة ٌَـَوم الامٌَة ، اًصايط ، اًسـوذًة  - 
3
عحُة و مساؿسًَ ،ذزاسة حتََََة لجتاُاث اًفلَ واًلضاء اهلرصي واًفصويس ، ذاز اٍهنؼة ذ. ٔبمحس َلوذ سـس، مسؤوًَة اهلسدضفى ارلاض ؾن ٔبدعاء اً  - 

 .509، ض. 2007، 2اًـصتَة ، اًلاُصت ، مرص ظ 
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فاًعحُة ل ٌس خعَؽ اًخحجج تبٔن ارلعبٔ ظاذز من اهلمصضّي ٌَخيعي من اهلسؤوًَة ٔلن معي اهلمصضّي ًلوم 

س متصت ٔبساسًا حتت ٕارشاف اًعحُة، ؤبي دعبٔ مهنم ل تس ٌَعحُة ثفاذي وكوؿَ ؾن ظًصق اهلصاكدة اهل 

 (.1ًـمَِم)

فاًلري ُو لك رسط ٔبحٌيب ؾن اًعحُة واهلًصغ، ول ٌضرتظ اًلاهون رشوظًا مـَية يف اًلري، فال هيم ٕارا 

دٌعي من اهلسؤوًَة هبصوتَ)  (.2اكن مـصوفا ٔبم ل، ٕار كس ٍصحىة اًضرط دعبٔ ًو

َة اًعحُة ثحـًا طلعل، ٔلن فاًلري ٕارا اكن ُو اهلدسخة اًوحِس يف اًرضز اًالحق ابهلًصغ، فٕاهَ ثـفى مسؤوً 

 ارلعبٔ ًًسة ًلري اًعحُة، وابًخايل ثلوم ؿالكة اًس حخِة تّي دعبٔ اًلري واًرضز اًالحق.

شا ما ٔبنسثَ اهلاذت  ٕارا ٔبزخت اًضرط ٔبن اًرضز كس » ( ادلزائصي تيعِا ؿىل ٔبهَ: 3من اًلاهون اهلسين) 127ُو

ودعبٔ ظسز من اهلرضوز، ٔبو دعبٔ من اًلري، اكن  وضبٔ ؾن سخة ل ًس هل فَِ وحاذج مفاحئ، ٔبو كوت كاُصت،

 (.4«)كري مَزم تخـًوغ ُشا اًرضز...

 كري ٔبهَ ٕارا اس خلصق دعبٔ اًعحُة دعبٔ اًلري، فٕان اهلسؤوًَة ثلؽ ؿىل اًعحُة ذون كرٍي واًـىس حصَح.

ايل إبذاهة ظحُة لس خـاهخَ ثضرط كري كاذز، وابًخ»  1938ومثال رعل ما كضت تَ حموكة ''فوا'' س ية 

ثوافص زاتعة اًس حخِة تّي دعبٔ اًعحُة واًرضز اطلي ذلق، ورعل يف كضَة اًعحُة اطلي اكن جيصي معََة 

                                      
1
 ىٌّي''''سرتٍ مبسؤوًَة اًعحُة ؾن دعبٔ اهلمصضة يف كضَة ثخَرط وكائـِا يف ''ٔبن اهلمصضة كس كامت إبؾعاء حلن  1934س ية ''همي'' ما كضت تَ حموكة  - 

س، ًوىهنا ٔبمهَت ثـلمي إلجصت، فٌخج ؾن رعل مضاؾفاث سُئة يف ماكن اذللن، ذما ٔبّذى ٕاىل وفاهتٌل، فبٔذا هت اىلوكة اًعحُة ؿىل ٔبسا ًفذاثّي اكهخا مًصضخّي ابًخفًو

 إلٌُلل واختار إلحصاءاث اًىفِةل هليؽ وكوؿَ.ٔبن ٕاٌُلل اهلمصضة مؽ حىصاز حعوهل ما اكن ًَحعي ٔبن ميص ؿىل اًعحُة اهلـاجل ٔبو ًلؽ ؿَََ واحة ثحُّي ُشا 

صي، اهلصحؽ اًساتق، ض.  -  .378ٔبهؼص: ذ. فائق َلس ادلُو
2
 -  

3
 - Art: 1147. C.C.F.: «le débiteur est condamné, s'il y a lieu au payement de dommages et intérêts, soit à raison de 

l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que 

l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputé…». 
4
يف اهلواذ اهلخـَلة تبٔس حاة إلؾفاء من اهلسؤوًَة ٍصى اصلنخوز زاٌس َلس ٔبن اهلرشغ كس ٔبسلط سِوًا لكمة ''ٔبحٌيب'' اًيت معسث خي اًدرشًـاث ؿىل ثضمَهنا  - 

 ؤبهَ ؿىل اهلرشغ اس خسزاك ُشا ألمص إبضافة اًلكمة حىت ٌس خلمي اهلـىن.

 .331: ذ. زاٌس َلس، اهلصحؽ اًساتق، ض. ٔبهؼص -
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ٕاساةل وزم ًَفي من اًصمح مبـوهة واصل اهلًصضة، وحصك ٔبمص ختسٍص الاتية ًواصلُا، ذون مـصفذَ ٔبي َشء ؾن 

 (.1«)وي اىهتيى توفات اهلًصضةاًخزسٍص، ذما ٔبّذى ٕاىل ٕاظاتة الاتية مبضاؾفاث اىهتت حبسوج ىًزف ذم

وؿَََ مفىت اكن دعبٔ اًعحُة ًوحسٍ س حًا اكفًِا يف حسوج اًرضز فٕاهَ ثلؽ ؿَََ اهلسؤوًَة ًخوافص ؿالكة اًس حخِة 

 تّي اًفـي اهلصحىة من خاهحَ وتّي اًيدِجة.

خة رضزًا وثحلى ألمثةل يف ُشا اًس َاق نثريت، فلس حىون ثرصفاث ٔبكصابء اهلًصغ ؤبظسكائَ، ٕارا ما جس 

ة تلري ٔبمص من اًعحُة، سخدًا ٕلؾفاء اًعحُة من اهلسؤوًَة ٔلهنم ًـّسون  ٌَمًصغ، إكؾعاهئم هكَاث من ألذًو

 (.2من كدي اًلري، وارلعبٔ ًًسة ٕاٍهيم ل ٕاىل اًعحُة)

 اًفصغ اًثاين: ثـسذ اهلسؤوًّي وبٔ صمه يف مسؤوًَة اًعحُة

ٕاحساج اًرضز، ذون ٔبن ٌس خلصق ٔبحس ارلعبٍٔن  يف ُشٍ اذلاةل ٌضرتك لك من اًعحُة واًلري يف 

يا لك من سامه خبعئَ يف ٕاحساج اًرضز  ًلٓدص، مبـىن ٔبن ٍىون لك من ارلعبٍٔن سخدًا يف ٕاحساج اًرضز، ُو

لوم يف حلَ اهلسؤوًَة ادلزائَة واهلسهَة.  فِو مس ئول ؾن خرب رعل اًرضز ًو

شا ما رُحت ٕاًََ حموكة اًيلغ اهلرصًة، ٕاىل ٔبّن:  ألدعاء اهلوحدة ًوكوغ اذلاذج، ًوحة لك من  ثـسذ»ُو

س خوي يف رعل ٔبن ٍىون مدارشًا ٔبو كري مدارش يف حعوهل.« سامه فَِ، ٔباّي اكن كسز ارلعبٔ اهلًسوة ٕاًََ  ٌو

ويف ُشٍ اذلاةل ثثاز مسبةٔل ارلعبٔ اهلضرتك تّي اًعحُة واهلسدضفى، فٕارا جسخة اهلسدضفى يف ٕاحساج اًرضز 

ة ثسخة كةل اًيؼافة ٔبو الٓ  لث اهلس خـمةل ٔبو ؿسم ثوفري اًـسذ اًاكيف من اهلساؿسٍن، ٔبو ؿسم مصاؿات اٍهتًو

واًخرًبس، فٕاهنا حىون مس ئوةل ؾن اًيخاجئ، معحواًب تشعل خبعبٔ اًعحُة يف اًـمََة ادلصاحِة ٔبو اًدضرَط ٔبو 

لك من اًعحُة واًلري  (. وجتسز إلصازت ٔبهَ ٕارا سامه دعبٔ 3اًـالح بٔو اهلخاتـة، فٕاهَ ًخحمي ٔبًضا اهلسؤوًَة)

                                      
1
 .515ذ. ٔبمحس َلوذ سـس، اهلصحؽ اًساتق، ض.  - 
2
 .332ذ. زاٌس َلس، اهلصحؽ هفسَ، ض.  - 
3
، 1،ظ ؿًل حٌلوي اذلَحويس، ارلعبٔ اهلِين وارلعبٔ اًـاذي يف اظاز اهلسؤوًَة اًعحَة ،ذزاسة ملازهة،مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة ،تريوث ، ًحيان ٕاجصاُمي  - 

 .9-178، ض. 2007
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تلسز يف ٕاحساج اًرضز فٕان اهلسؤوًَة ثلؽ ؿَهيم مجَـًا تلسز حساس َة ودعوزت اًفـي اهلًسوة ٕاىل لك واحس 

 (.1مهنم)

( تّي اذلالث اًيت ٌضرتك فِا اًعحُة مؽ اًلري يف ارلعبٔ وحىون اهلسؤوًَة ؿىل 2وكس فّصق اًفلَ إلساليم)

 اًيحو اًخايل:

شا جنس هل ثعحَلا يف هؼًصة حاكفؤ ٔبن ًضمن اهلحارش بٔ  -1 و اهلدسخة: واؾخربوا اًضٌلن ؿَهيم مجَـًا، ُو

 ألس حاة.

ٔبن ًضمن اهلحارش ذون اهلدسخة: فِشٍ اذلاةل ٕارا اكن بٔحس ألس حاة مدارشًا والٓدص مدسخدًا، وحة اًضٌلن -2

 ؿىل اهلحارش ذون اهلدسخة. 

 امتة ذ

من اًلاهون اهلسين، اؾخرب  127لث اهلضاز ٕاٍهيا يف اهلاذت وؿىل ُشا ألساش فٕارا ثوافصث حاةل من اذلا 

 رعل من كدَي اًسخة ألحٌيب واطلي ثًذفي مـَ ؿالكة اًس حخِة وابًيدِجة إلؾفاء من اهلسؤوًَة ادلزائَة.

فاًعحُة ٕارا ٔبزخت ٔبن ارلعبٔ اكن ثسخة كوت كاُصت ٔبو حاذج مفاحئ ٌس خحَي ثوكـِا بٔو ذفـِا، بٔو ٔبن ارلعبٔ مل 

مٌَ تي من اهلًصغ هفسَ، ٔبو ظسز من اًلري واكن ُو اًسخة اًوحِس يف ٕاحساج اًيدِجة، ٔبي وفلا ًعسز 

 ٌَرشوظ اهلحٌُة فٕاّن ُشا جيـهل مببٔمن من اهلسؤوًَة.

شٍ اذلالث حىرث يف اولال اًعيب ًدضـحَ وثساذي ؾوامي نثريت ويه اًيت جتـي اًـمي اًعيب حمفوفًا ابيلاظص  ُو

 ؿىل حسم إلوسان.

 

 

 

 

                                      
1
 .336ذ. زاٌس َلس، اهلصحؽ اًساتق، ض.  - 
2
 .516ذ. ٔبوس ؾحس اًلفاز، اهلصحؽ اًساتق، ض.  - 
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 امئة اهلصاحؽ :ك

 اًىذة اًلاهوهَة : -

  ٔبوس  َلس ؾحس اًلفاز ،اهلسؤوًَة اهلسهَة يف اولال اًعيب ن ذزاسة ملازهة تّي اًلاهون واًرشًـة

 . 2010الاسالمِة ، ذاز اًىذة اًلاهوهَة  وذاز ص خاث ًٌَرش واًربجمَاث ، مرص ، اًعحـة الاوىل ،

 و اًعَاذةل و اهلسدضفِاث ،مًضبٔت اهلـازف ،إلسىٌسًزة ،  ؾحس اسلَس اًضوازيب ،مسؤوًَة ألظحاء

.ٔبحسن توسلِـة ،اًوخزي يف اًلاهون ادلزايئ اًـام ،ذاز ُومة  ٌَعحاؿة واًًرش  1998مرص اًعحـة الاوىل ،

 . 2009واًخوسًؽ ،ادلزائص ،اًعحـة اًثامٌة ،

 از ُومة ٌَعحاؿة واًًرش واًخوسًؽ زاٌس َلس ،اهلسؤوًَة اهلسهَة ًٔلظحاء يف ضوء اًلاهون ادلزائصي ،ذ

 . 2007،ادلزائص ،ذون ظحـة ،

  اة ؾصفة ، اهلسؤوًَة ادليائَة و اهلسهَة و اًخبٔذًخِة ٌَعحُة و اًعَسيل ن اهلصنز اًلويم ؾحس اًُو

 . 2009ًإلظسازاث اًلاهوهَة ،اًلاُصت ،مرص ، اًعحـة ألوىل ،

  ٕساليم و اًلاهون ادليايئ اًوضـي ،ذاز اٍهنؼة اًـصتَة ًوسف اًلامس ، هؼًصة اًرضوزت يف اًفلَ ادليايئ ال

 . 1981، مرص اًعحـة ألوىل ،

  مٌري زايط حٌا ، اهلسؤوًَة ادلزائَة ًٔلظحاء و اًعَاذةل ، ذاز اهلعحوؿاث ادلامـَة ،إلسىٌسًزة ،مرص

 . 1989ذون ظحـة ،

 ، صي،ٔبدعاء اًعحُة ،ذاز اهلـازف، مرص ،ذون ظحـة  . 1962فائق َلس ادلُو

 مسؤوًَة زة اًـمي –مسؤوًَة اهللاول -ذاصل ؾحس اًفذاخ ،اهلسؤوًَة اهلسهَة )مسؤوًَة اهلِيسش اهلـٌلزي

مسؤوًَة حازش اًحياء  (يف ضوء ٔبحسج ٔبحاكم اًيلغ ، ذاز اًىذة اًلاهوهَة وذاز -مسؤوًَة اًعحُة–

 . 2009ص خاث ًٌَرش و اًربجمَاث ، اًعحـة ألوىل ،

 وزي ، اًوس َط يف رشخ اًلاهون اهلسين ادلسًس ، مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة ، امحس ؾحس اًصساق اًس هن

 . 1998تريوث ،اولضل ألول ،اًعحـة اًثاهَة ،

  معص مٌعوز اهلـاًعة ، اهلسؤوًَة اهلسهَة و ادليائَة يف الادعاء اًعحَة ن خامـة انًف اًـصتَة ٌَـَوم

 . 2004الامٌَة ،اًصايط اًسـوذًة ،اًعحـة ألوىل ،
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  ٔبمحس َلوذ سـس ، مسؤوًَة اهلسدضفى ارلاض ؾن ادعاء اًعحُة ومساؿسًَ، ذزاسة  حتََََة

 . 2007لجتاُاث اًفلَ و اًلضاء اهلرصي و اًفصويس ،ذاز اٍهنؼة ، اًلاُصت ، مرص ،اًعحـة اًثاهَة ، 

  َة ، ذزاسة كاهوهَة اجصاُمي ؿًل حٌلوي اذلَحويس ، ارلعبٔ اهلِين و ارلعبٔ اًـاذي يف اظاز اهلسؤوًَة اًعح

 . 2007ملازهة ، مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة ، تريوث ،ًحيان ،اًعحـة ألوىل ،

 اًيعوض اًدرشًـَة :

  اهلخضمن كاهون اًـلوابث ،اهلـسل واهلمتم ، ادلًصست اًصمسَة   08/07/1966اهلؤزد يف  66/156ألمص زمق

 . 11/06/1966، اًعاذزت يف  49ؿسذ

  اهلخضمن ٔبحاكم اًلاهون  26/09/1975اهلوافق ل  1395زمضان  20ؤزد يف اهل 75/78ألمص زمق ،

 اهلـسل واهلمتم . 30/09/1975، اًعاذزت يف  78اهلسين ، ادلًصست اًصمسَة  ؿسذ 

  اهلـسل و اهلمتم اهلخضمن اًلاهون اهلسين اهلرصي . 1948ًس ية   131اًلاهون زمق 

 

 ابٌَلة اًفصوس َة :

 Code civil français ,lexis nexis ,letec,paris,2005.- 
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 اصلتَوماس َة ازلاؾَة هحسًي ذلي ألسماث إلكَميَة "ذزاسة حاةل دلامـة اصلول اًـصتَة "

 ،بٔس خار حمارض"ة"اصلنخوز/ جن ؿُىس بمٔحس    

 خامـة سـَست      

  : لسمؼؼؼؼؼةم

َة ٔبحس مؼاُص اًًضاظ اصلتَوم  َة هلا ًِا من جضلك ذتَوماس َة اهليؼٌلث اصلًو ايس يف جمال اًـالكاث اصلًو

و اًخـحري ؾن مواكفِم مبا ٌضلك هلعة كوت ٌَموكف اهلخـسذ ٌضلول ،دعوظَة ثخـَق ابٍمتثَي ازلاؾي ٔلؾضاهئا 

سماث و ألدعاز اًيت ثـُضِا اصلول اًـصتَة جتس ظـوتة يف مواهجة اًلضااي و الٔ  ت، و هلا اكههئااهليؼمة حتت ًوا

تس من ٕاجياذ ٕاظاز مؤسساِت ًِا ٍىون فَِ اًًضاظ اصلتَومايس اهلضرتك اطلي ًًدؽ من اهلعاحل  ،فلس اكن ل

 اهلضرتنة ٌضلول اًـصتَة .

و مت وضؽ مِثاق ٔبفيض اىل  ،خاء ثبٔسُس خامـة اصلول اًـصتَة يف ػي ثساؾَاث اذلصة اًـاهلَة اًثاهَة 

و هتسف من وزاء رعل ٕاىل اصلفاغ  .ـصتَة ذون سواُاوحوذ خامـة اصلول اًـصتَة هكيؼمة اكَميَة ثضم اصلول اً

َة و ثسافؽ ؾن اًلضااي راث اًعةل ابًضـوة اًـصتَة و  ؾن اهلعاحل اهلضرتنة ًٔلؾضاء و متثَِا يف اهليؼٌلث اصلًو

ا  ...اكن ٔبجصسُا  اًلضَة اًفَسعًَِة و ٕاس خلالل اًضـوة و مواهجة ألسماث و حماوةل ثوحِس اهلوكف ،و كرُي

  اًـصيب.

و هلا اكن اًـمي اصلتَومايس ًـس من ظَة ٕادذعاظاث خامـة اصلول اًـصتَة فاكن ًزاما وضؽ ٕاظازا كاهوهَا 

يف ًيؼمَ ؿرب مِثاق ادلامـة اهلؤسس ًِا ،و نشا وضؽ ٕاظاز ًخـَق ابذلعاهة ارلاظة ابًحـثاث اصلتَوماس َة 

ن اًخـصط ًِا يف رممهتا اصلتَوماس َة ٕاظاز ٌَجامـة ذاذي اصلول ألؾضاء مبا جيـَِا ثـمي يف زاحة و تسو 

 اهلخـسذت .

صلك ذوز خامـة اصلول اًـصتَة يف حي اًلضااي اًـصتَة اهلعرًية و حي فذَي اًزناؿاث اًحًَِة اًـصتَة و تّي  

ىل اًخزًل إ وثـسذث مواكف ادلامـة نثري من اًلضااي وظول   ،اصلول كري اًـصتَة مسة ابزست يف اًلصن اهلايض 

ؿسم وحوذ اذلَول ًِا ثسخة ارلالفاث تّي ألؾضاء فهيا او ؿسم اًلسزت ؿىل اجياذ موكف ذتَومايس و بٔ ؾهنا 

َ صلك فَِ اًـمي ٌن تساًة اًلصن اًواحس ؾرشٍن و ذاظة اًـلس اًثاين م بٔ مضرتك هلواهجة اصلول اًىربى ،ٕال 
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صتَة ثسخة مواكف مذـسذت ًٔلؾضاء ن ٍىون خمصخا ذلي اًلضااي اًـبٔ سكا ًِا تسل بٔ اصلتَومايس اهلىثف ٌَجامـة م

 .ابدلامـة من ثغل اًلضااي

ن اصلتَوماس َة اًـصتَة فضَت بٔ و جضلك ألسمة اٌََخِة و اًخسذي اًـسىصي فهيا بٔجصس مثال ؿىل رعل هون   

ظساز كصاز مييح اًخلعَة إ حجت اهلوكف اًـصيب و اًـاهلي ضس اًيؼام اٌََيب وظول اىل بٔ سمة تي و حذواء الٔ إ يف 

َة ًٔلدم اهلخحست ٌَخسذي اًـسىصي يف ًَخِا ،نٌل ٔبن الٔ اصل مل ًمت  صاتؽسمة اًسوزًة اًيت صازفت ؿىل ؿارما اًًو

َِا ذلي بٔ ذاظة  و  ،ًَاث ارلصوح مهنابٔ حَِا زمغ وحوذ لك  ن خامـة اصلول اًـصتَة متغل زظَسا ذتَوماس َا ًُؤ

 .هئا ألسمة و ًىن ل خسوى يف ػي ثـسذ اهلواكف اصلتَوماس َة ٔلؾضا

 اهلححر  ألول :خامـة اصلول هكيؼمة ٕاكَميَة

 .يؼٌلث اصلوًَة و ؿالكهتا ابًًضاظ اصلتَومايس ازلاؾياهلعَة ألول: اهل 

 .عائط اًًضاظ اصلتَومايس ازلاؾي اًفصغ ألول:د

اخة ٕارا اكن اتزخي مؼاُص اًًضاظ اصلتَومايس متت ذمٌلزسة من ذالل اًوفوذ و ألفصاذ وفق هلا ثلذضََ اذل 

ؼا ،فؼبٔ ىل حي اهلسائي اًـاًلة إ  ن اصلتَوماسؼ َة صؼِسا ثعؼوز هحؼري ا مؼؽ ػِؼوز اولمتؼؽ اصلويل إ و اًخفاوط يف ٔبمُص

و اًصئاسؼة بٔ ظححت اصلوةل متازش اصلتَوماس َة إلهفصاذًة ؿرب مؤسساهتا اًصمسَة هؼوسازت ارلازحِؼة بٔ اذلسًر حّي 

ؿؼرب اًسؼفازاث و اًلٌعؼََاث و  ،ول راث اًـالكؼة مـِؼاو ؿرب اًوفوذ و اًحـثاث اصلتَوماسؼ َة اًؼيت ثوخؼس ابصلبٔ 

ظاٍز اًصمسي ذاذي اصلوةل إ ثغل اهلخـَلة ابدلاًَاث مبا جيـي اًًضاظ اصلتَومايس ًبٔذش  ٔبو ماكن اًخواخس اًخجازي

 وفق ملذضَاث اذلاخة اًََ .

تة حؼؼي ارلالفؼؼاث و مؼؼام سايذت اؾحؼؼاء اصلوةل يف وضؼؼاظِا اصلتَومؼؼايس ؿؼؼرب ثـؼؼسذ اًلعاؿؼؼاث و ظؼؼـو بٔ و  َٕال ٔبهؼؼ

اًزناؿاث و نرثت اًًضاظاث اصلتَوماس َة ذاظؼة مهنؼا اًخجاًزؼة و إلكٌعؼاذًة يف ضؼوء إلهفذؼاخ و سايذت اًخوسؼؽ 

جيؼاذ إ اًخجازي و اًخـاون مؽ اصلول ،و يف ُشا إلظاز اكن ل تس من ذمازسة وضاظ ذتَومايس ثـاوين من ذالل 

َة سواء راث اًعاتؽ اًـاس حي مضرتنة يف ُشا اهللام ،و مؽ تساًة ػِو  ي هكيؼمة ألدم اهلخحؼست هلز اهليؼٌلث اصلًو

إلكَميَة ٔبو
1
فلس اكهت سخِال مضرتاك ًٌَضاظ اصلتَومؼايس ازلؼاؾي اطلي ًـعؼي ذفـؼا هل مؼن هجؼة و ٌسؼامه يف  

                                      
1
"جتمؽ ٕازاذي ولوؿة من ٔبصزاض اًلاهون اصلويل.يف َُئة ذامئة ًمت ٕاوضاهئا مبوحة اثفاق ذويل ،و حمتخؽ ابٕلزاذت اطلاثَة و مزوذت ؿىل ٔبهنا: ثـصف اهليؼمة اصلًوَة 

 تيؼام كاهوين ممتزي و تبهٔجزت مس خلةل متازش من ذالًِا وضاظِا ًخحلِق اًِسف اهلضرتك اطلي ٔبسست من اخهل"

 و حمتثي دعائعِا يف ماًًل :

ست اهلًض ئة : لك مٌؼمة ذًوَة ًِا ٍلوؿة من ألهجزت اًيت ًمت ٕازساهئا تعوزت كاتةل ٌضلوام و متازش ٕادذعاظاهتا اًيت ٔبس يسث ٕاٍهيا يف ٕاظاز اهلـاُذاظَة اصلميومة -

 ًِا. 
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ِا ؾضاء يف اهليؼمة و ًـىس وسؼخ بٔ مذـسذت ادلواهة إبؾخحاٍز ٍىون مـرب ؾن موكف ؿست و  مذوافلةٕاجياذ حَول 

ٌلزسؼؼة اًًضؼؼاظ هلٔبزاءُؼؼا و ًَزرمؼؼا تؼؼَ يف حؼؼال الثفؼؼاق ؿََؼؼَ نيدِجؼؼة ًخوهَؼؼي ُاثؼؼَ اصلول ٌَميؼمؼؼة هَاتؼؼة ؾهنؼؼا 

ٔبو اًخـاون مـِا ٔبو ٕاكامؼة اًـالكؼاث مـِؼا و كؼري رعل مبؼا ٌسؼ خسؾي  ،اصلتَومايس مؽ ادلِة اًيت ًمت اًخواخس فهيا

 كِام ُاثَ اهليؼمة ابًًضاظ اصلتَومايس يف كضَة ما .

َة و اًيت حىون يف اًلاًة حتت ًواء َُئة ذمثةل ٌضلول ألؾضاء هكجَس حمت  ماهة بٔ و بٔ خؽ ذتَوماس َة اهليؼٌلث اصلًو

و هجاس زئُيس ٌَميؼمة بٔ ؿامة 
1
 و ميىن ٕاجياس دعائط اًًضاظ اصلتَومايس ازلاؾي يف ما ًًل:  

                                                                                                                        
 ؾضاء فهيا.:ثـين ٔبن اكفة اًخرصفاث ارلاظة اًيت ثعسز من اهليؼمة ثًسة ٕاٍهيا ذون اصلول الٔ اٍمتخؽ ابٕلزاذت اطلاثَة -

م ًلِؼارمم نٌل ٔبن ًلك مٌؼمة ذًوَة موػفون ذًوَون ذاذي ٔبهجزهتا ًًمتون ٕاىل اصلول ألؾضاء فهيا ذون ٔبن ٍىؼون ؿَؼهيم ضؼلوظا و ثوحهيؼاث مؼن ظؼصف ذوهلؼ -

 توػائفِم .

ًخِة ثفصضِا ؿىل اصلول يف حالث مـَيؼة ٔبو ُحؼاث ٌوَميؼمة اصلًوَة مزياهَة ذاظة مس خلةل فذىون موازذُا اهلاًَة ٕاما من حعط اصلول ألؾضاء ٔبو موازذ رض  -

 ثخَلاُا.

 و حمتخؽ إبمذَاساث ؿىل إلكَمي اصلوةل اًيت ثوخس ملصاهتا ؿَهيا سواء اذلعاهة ؿىل اهلوػفون ٔبو اهللصاث.

 اًضرعَة اًلاهوهَة:  -

، نٌل ثـين من هجة ٔبدصى اًلسزت ؿىل إلسِام مبا ًِا من ٕازاذت صازؿة ؿىل ٕازساء ًلعس هبا اًلسزت ؿىل اٍمتخؽ ابذللوق و حتمي إلًزتاماث اًيت ٍصحهبا اًلاهون اصلويل 

اٍ ٔبؾضاهئا و كؼريمه ،و يه كواؿس اًلاهون اصلويل ، و ثيط مـاُست ثبٔسُس اهليؼٌلث اصلًوَة رصاحة ؿىل متخـِا ابًضرعَة اًلاهوهَة هلا ًِا من ٔب ص يف ثرصفاهتا ٕاجت

ضاث اًيت ثعُة اًـامَّي يف ألدم اهلخحست حِر جسدٌس فهيا ٕاىل ثعوزُا يف ذمازسا هتا ٕلدذععاهتا ، و ُشا مأبنسثَ حموكة اًـسل اصلًوَة يف كصزاُا ارلاض اًخـًو

ة اصلول اًواسـة فهيا ، وكصازاهتا اهلَزمة ؾن ظًصق اهل  ا و ؾضًو  ِا.َثاق اهلًضبٔ ً اؾخربث ٔبن رسعَهتا اًلاهوهَة اصلًوَة جس متسُا من ذميومهتا و ٕاس متصاُز

ًـلؼازاث و ألمؼوال و نٌل ٔبن اهلصنز اًلاهوين ٌَميؼٌلث اصلًوَة ؿىل اهلس خوى اًؼوظين ٔبي يف ضؼوء اًدرشًؼـاث اصلاذََؼة ٌؼضلول جيـَِؼا حمتخؼؽ ابًلؼسزت ؿؼىل متؼغل ا

 اهلمخَاكث و اهليلولث.

 31،ض 1982از ادلامـَة ٌَعحاؿة واًًرش ،،إلسىٌسًزة:اصل2َلس سـَس اصلكاق ، اصلكاق َلس اًسـَس ،اًخيؼمي اصلويل،ظ ٔبهؼص يف رعل :

ويل،مًضؼبٔت اهلـؼازف ، ٔبهؼص حول كصازاث اهليؼٌلث اصلًوَة :َلس سـَس اصلكاق ، اًيؼًصة اًـامة ًلؼصازاث اهلؼيؼٌلث اصلًوَؼة و ذوزٍ يف ٕازسؼاء كواؿؼس اًلؼاهون اصل

 .134،ض 1974إلسىٌسًزة ، 

 15،ض 1980ويل،اًلاُصت،زساةل ذنخوزاٍ كري مًٌضوزت ،لكَة اذللوق ،خامـة اًلاُصت.مجِوزًة مرص اًـصتَة،َلس اكمي ايكوث،اًضرعَة اصلًوَة يف اًلاهون اصل

 ؿسُا185ٕاىل  35و ما ة صلزاسة مس خفِضة حول اهليؼٌلث اصلًوَة وهؼارما اًلاهوين ٔبهؼص : َلس سـَس اصلكاق،اًخيؼمي اصلويل، اهلصحؽ اًساتق، ض 
1
 ًَة :اًـضوًة يف اهليؼٌلث اصلو  - 

ة ٔبمهَة يف اهليؼٌلث اصلًوَة هلا هل من ٔباثز كاهوهَة مبا ثـَؼق مبٌلزسؼة حلوكِؼا و حتمؼي ٕاًزتاماهتؼا ذاذؼي اهليؼمؼة ، نؼٌل ٔبن مسؼبةٔل ٕاسؼ خزالف ٍىديس موضوغ اًـضًو

ة ثـس من أل ص اهلرتثحة ؿىل إلس خزالف يف حاةل حسوزَ تّي اصلول هؼص هلا هل ؿالكة ابصلوةل اًسَف اًيت  هتا يف مٌؼمة ما .اًـضًو  اكهت متازش ؾضٍو

ة تؼؼّي اهلحؼؼاذئ ألساسؼؼ َة اًؼؼيت ثلؼؼوم ؿََؼؼَ ابًخـؼؼاون اهلضؼؼرتك و حمحؼؼة اًسؼؼالم و إلًؼؼزت  ام حبلؼؼوق و خيخَؼؼف إلهضؼؼٌلم ٕاىل اهلؼؼيؼٌلث مؼؼن حِؼؼر رشوظ اًـضؼؼًو

ة هن ا ، وتّي رشوظ ٕاحصائَة نخلسمي اًعَة ٕاىل هجاس مـّي و اهلعاذكة ؿىل اًـضًو ائَا تـس كدًوِا يف اهليؼمة ،و هفصق ُيا تّي ٕاهدسؼاة اصلول و إلوسان...وكرُي

ث ٕاسدضؼاًزة ذون تّي كري اصلول إبؾخحاز ٔبن تـغ اهليؼٌلث اكٔلدم اهلخحست جسمح ذلصاكث اًخحصز تبٔن ثًسة ٕاٍهيؼا يف حؼسوذ مـَيؼة هكالحؼغ ٔبو تلاهئؼا يف َُئؼا

 ادلِاس اٍمتثًَل اًصئُيس هكجَس ٔبوزواب .

ة فِيي ثبِٔت تّي إلوسحاة اًعوؾي من اهليخؼمة ٔلس حاة ذاظة ٔبو اًـلاة اهلمتثي يف اًعصذ مهنا .ٔبما ألحاكم ارلاظة   إبىهتاء اًـضًو
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 اهليؼمة:معي حٌلؾي مضرتك ٌضلول ألؾضاء ذاذي  -

ي مٌؼمة ؿىل موكف ألؾضاء فهيا و ٕان اكن رعل وسخِا هؼصا ًـؼسم وحؼوذ اًخوافؼق ًـرب اًًضاظ اصلتَومايس لٔ 

اًلكي ٌضلول ألؾضاء اىل ما ميىن ٔبن ثلوم تؼؽ اهليؼمؼة يف سؼخِي ذمازسؼة ُؼشا اًًضؼاظ هَاتؼة ؾهنؼا ،و ًىؼن يف 

ت ؾن ك صاز كِام اهليؼمؼة اًلاًة ما ًمت اٌَجوء اىل اًَِئة اًصئُس َة فلي اهليؼمة ٌَدضاوز حول رعل ؿرب اًخعًو

 وضاث ٔبو حي ىزاغ ٔبو ذالف مـّي ٔبو من ذالل اًخوافق ؿىل رعل .اتبٔي وضاظ ذتَومايس حٌلؾي اكهلف

 جسَِي حتسًس مواكف اصلول ألؾضاء : -

فؼٕان اًًضؼاظ اصلتَومؼايس  ،ًؤذي اًـمي اصلتَومايس اهلضرتك  ٕاىل جسَِي مـصفؼة مواكؼف اصلول مؼن كضؼَة مؼا

كف يلخَف اصلول يف زٔبي مضرتك ٌَميؼمة هون ٔبن ُاثؼَ ألذؼري ت ثلؼوم هبؼشا اًـمؼي ازلاؾي ٌسِي مـصفة اهلوا

تياء ؿىل موافلؼة اصلول ألؾضؼاء فهيؼا ؿؼىل رعل ذمؼا ٌسؼِي مـصفؼة اهلواكؼف و جتيؼة ارلالفؼاث ٔبزيؼاء اًًضؼاظ 

 اصلتَومايس .

 ثلوًة مواكف اًــسول و جتية ارلالفاث يف وهجاث اًيؼص حول اًلضااي: -

َة ذؾٌل ٌضلول ألؾضاء فهيا إبؾخحاز ٔبهنا متؼثَِم مبؼا جيـؼي مؼوكفِم يف ٔبي وضؼاظ ذتَومؼايس جضلك اهليؼ ٌلث اصلًو

ذاظة يف ػي وحوذ كوى ؾؼمى صلهيا اًلؼسزت ؿؼىل اًخؼبٔزري ؿؼىل ألظؼصاف ٕاهفؼصاذاي ،و ٕاهـؼسام  .كوي و مذواسن

 حؼي تـؼغ اًلضؼااي ،نؼٌل ٔبن ٕاًزامِة موكف اهليؼمة اطلي ل ًـخس تَ يف اًلاًة مؼن ظؼصف ٔبؾضؼاء اهليؼمؼة يف

ٕادذالف وهجاث اًيؼص يف حي كضَة ما هون ٔبن اًخفاوط حول اٌَلاءاث حىون تؼّي  زياصلتَوماس َة ازلاؾَة جت

ٔبو من ميثَِؼا ذون ،سواء اكن زئُسِا ٔبو ٔبمِهنا اًـام ٔبو من ثفوضَ وفلا ًيؼارما اًلاهوين  ،اهليؼمة ذمثةل يف وفسُا

 ىل فضي اًًضاظ اصلتَومايس يف اًلاًة.إ هفصاذًة اًيت ثضـف اهلواكف وثؤذي ىل اصلتَوماس َة الٕ إ ٔبن هَجبٔ 

 اًًضاظ اصلتَومايس اًـصيب اهلضرتك وبًَٔاثــــَ اهلعَة اًثاين: 

ٌضلك اًًضاظ اصلتَومايس اهلضرتك ٔبحس ٔبمه مؼاُص اًخـاون تّي اصلول اًـصتَة و كس جصس ُشا اًًضاظ يف  

ظاز ثـاوهَا إ ًخىون تشعل  .تـس هناًة اذلصة اًـاهلَة اًثاهَة 1945س ية ضوء ثبٔسُس خامـة اصلول اًـصتَة 

و جضلك ذفـا يف حي اهلضالك و اًلضااي اًـصتَة مبا  ،مضرتاكن تّي ٔبؾضاهئا اطلٍن متثَِم ٕاكَميَا و ًلواي و ذًًِا

امـة هكيؼمة جيـي معَِا مضرتاك و ثوهَال من اصلول اًـصتَة ألؾضاء وثوحِس مواكفَ يف ٕاظاز مؤسساث ادل

                                                                                                                        
ة ؾن ظًصق موػفهيا اصلًوَون وفق هؼام كاهوين ًِا  ، و متازش ٕادذعاظاهتا مبا نٌل ٔبن ٌَميؼٌلث اصلًوَة تًِان وػَفي ثؤذًَ من ذالًِا ٔبهجزهتا اًصئُس َة و اًثاهًو

 من وسائي كاهوهَة اًلصازاث  ًِا

 ؿسُا185ٕاىل  35 اهؼص يف رعل : ة صلزاسة مس خفِضة حول اهليؼٌلث اصلًوَة وهؼارما اًلاهوين ٔبهؼص : َلس سـَس اصلكاق،اًخيؼمي اصلويل، اهلصحؽ اًساتق، ض
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َة و إلكَميَة و جصوس ذتَوماس َة اًلوى اًـؼمى و ثـسذ .كَميَة إ  مبا ًلوي مواكفِا يف ػي وحوذ اًخىذالث اصلًو

ا و ثـلِساهتا وجمالهتا . ٔبظُص
1

 

ًلس ٕازثحعت فىصت ٕاوضاء خامـة اصلول اًـصتَة ترًبعاهَؼا تـؼس اذلؼصة اًـاهلَؼة اًثاهَؼة. اًؼيت سؼـت ٔلي حمؼاوةل  ٔب:

س امتةل ألكعاز اًـصتَة ٕاىل خاىهبا و هسة وذُا .فبٔؿَيت ؾن إ ن ذالًِا حست اًـساء اًـصيب ًِا، تي ٕاىل ختفف م

جتؼاٍ اًوحؼست اًـصتَؼة،ويف رعل اًوكؼت اكهؼت إ س خلالل ًحـغ اصلول اًـصتَة وحصحِهبا تبٔي معي ؾعفِا مبيحِا الٕ 

 خـٌلزي و حٌلًخَ.س  مـؼم  اصلول اًـصتَة تلسمهيا اهلرشيق واهللازيب حتت اًيفور الٕ 

ـخرب مـؼم اًحاحثّي ٔبن جًصعاهَا  يه ظاحدة اًفىصت يف وضبٔت خامـة اصلول اًـصتَة ًخحلِق ٔبُساف ذاظؼة هبؼا  ًو

يف اهليعلة ؿىل اًصمغ من ٔبن اًخعوزاث اًيت اكهت مديَة من ظصف مسدضازهيا رُحت ٕاىل دعص وحست اًـصة 

 ؿَهيا.

ًعًصق و ٕاوضؼاء مٌؼمؼة جتمؼؽ اذلىومؼاث اًـصتَة،ذاظؼة تـؼس حؼسوج ٕال ٔبن رعل مل مييـِا من اًسري يف ُشا ا 

ُؼامتم اصلول اًىؼربى ألدؼصى إ زوزت زص َس ؿًل اًىِالين يف اًـؼصاق ضؼس اًيفؼور اًرًبعؼاين، نؼٌل اكن ظمؼوخ و 

حتاذ اًسوفِيت.ابهليعلة اًـصتَة ؿامال يف رعل ٔكهلاهَا اًِخًَصة والٕ 


 

ن ادلامـة اًـ اًفصغ ألول:  .صتَة وتًِاهنا اًـضويمصاحي حىٍو

مصاحي اًخىوٍن: -بٔ 
 

 

ا ابًدسَسي اًزمين اطلي زافق لك مصحةل:  ًلس مص جضىِي خامـة اصلول اًـصتَة  تـست مصاحي ميىن رهُص

اهلصحةل ألوىل: ثفىري اذلىوماث اًـصتَة ثضلك خسي حِر ػِص يف اهلَسان اًس َس هوزي اًسـَس اطلي نخؼة 

 ومة جًصعاهَا ثخضمن مرشوؿا احتاذاي  ًخىون من اًيلاظ اًخاًَة: ٕاىل حى1943خاهفي  14مشهصت يف 

ثوحِس تالذ اًضام يف ذوةل واحست. -
 
 

 ٕاوضاء خامـة ؾصتَة هواهتا اًـصاق وسوزاي وحيق ٔلي ذوةل ؾصتَة اصلدول فهيا. -
 
ٌلًؼؼة حلؼؼوق ٕاوضؼاء جمَؼؼس ذامئ ٌَجامـؼؼة ًخؼوىل صؼؼؤون اصلفؼؼاغ وارلازحِؼة واهلاًَؼؼة واهلواظؼؼالث وازلؼازك وح -

 ألكََاث. 

                                      
1
ة ،مشهصت ماحس خري كري مًضوزت ،لكَة اذللوق و اًـَوم اًس َاس َة ٔبهؼص :جن ؿُىس ٔبمحس ،اًيؼام ألمين إلكَميي اًـصيب يف ضوء اهلخلرياث اصلًوَة و إلكَميَ 

 .2010،خامـة ادلَفة ،

 .467ؾحس اًسـَس اصلكاق ،اهلصحؽ ساتق،ض 

 13.،ض  1986مصنز ذزاساث اًوحست اًـصتَة ،:،تريوث1خامـة اصلول اًـصتَة ذزاسة س َاس َة اتزخيَة، ظ ،ؾحس اهليـم امحس فازش  
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ٕاكامة ٕاذازت راثَة ٌَهيوذ يف اهلياظق اًيت ٌضلكون فهيا ٔبنرًثؼة سؼاكهَة يف فَسؼعّي،ٕال ٔبن اًؼصذ اًرًبعؼاين اكن  -

 اًصفغ دض َة من اس خلالهل ٌضلؿاًة ضس اًعَِوهَة وابًخايل حتًصم ازلاُري اًـصتَة. 

ََؼةاهلصحةل اًثاهَة: ذوز مرص يف ٕاوضاء ادلامـؼة فلامؼت ثسَسؼ  ةل مؼن اهلضؼاوزاث اًثيائَؼة وازلاؾَؼة مٌؼش حًو

 مترغ ؾهنا اجتاُّي حول اًوحست اًـصتَة يه :1943

جتؼاٍ سؼوزاي واكن ًخضؼمن اصلؾؼوت ٕاىل فِسزاًَؼة ٔبو هوهفِسزاًَؼة تؼّي ألكعؼاز اًـصتَؼة جتاٍ ألول: ثحًت ُشا الٕ الٕ 

شا اًيوغ من اًوحست ًخضمن وحوذ سَعة ؿََا ثفصط ٕازاذهتا ؿىل ا صلول اهليؼمة ٕاٍهيا.ألمص اطلي جيـي اصلوةل ُو

 اهليؼمة ثفلس خاهحا من سَعهتا وس َاذهتا ذاذي اصلوةل اهلوحست .

إلجتاٍ اًثاين:ثحًت ُشا إلجتاٍ مـؼم اصلول اًـصتَة ماؿسا مرص وثضمن جضىِي مٌؼمة ثخـاون يف ذاذَِا اصلول 

 اًـصتَة مؽ اىلافؼة ؿىل س َاذهتا.

وت مرص ٕاىل ؾلس احامتغ مض مٌسويب اصلول اًـصتَة اهلضازنة يف اهلضاوزاث اًثيائَة واكن رعل اهلصحةل اًثاًثة: ذؾ

 وكس ظسز ؾيَ جصوثوهول إلسىٌسًزة اطلي ًـخرب جحص ألساش ًخبٔسُس ادلامـة ًـصتَة.1944 س ية

وفؼوذ اهلضؼازنة اهلصحةل اًصاتـة: تـس مٌاكضة جصوثوهول إلسىٌسًزة وثلسمي اهلالحؼاث واهلضاوزاث مؼن ظؼصف اً

حامتؿاث مت اًخوكِؽ ؿىل مِثاق خامـة اصلول اًـصتَة تـس حتضرٍي من ظصف اٌَجية اًفصؾَة اًس َاس َة اًؼيت يف الٕ 

هنا واكن رعل يف   . 1945مازش  22ٔبوىص جصوثوهول إلسىٌسًزة تخىٍو

يؼا وضؼري ٕاىل ادؼذالف ا 1945مؼاي  11اهلصحةل ارلامسة: ذدؼول اهلَثؼاق حؼزي اًخيفِؼش يف  ًدسؼمَاث حؼول ُو

 ادلامـة اًـصتَة وكس اكهت زالج اكرتاحاث يه:

 : ٔبزاذ جسمَة اًخحاًف اًـصيب وثحًذَ سوزاي. 1الاكرتاخ

 حتاذ اًـصيب وثحًذَ اًـصاق و ٔبمري رشق ألزذن . :ٔبظَق  جسمَة الٕ 2كرتاخ الٕ 

 ٔبسؼاش ٔبهؼَ معؼعَح : وثحًذَ مرصؼ و ًحيؼان و اٍؼمين وكؼس ٔبظَؼق جسؼمَة خامـؼة اصلول اًـصتَؼة ؿؼىل3كرتاخ الٕ 

سؼ َايس ؾؼؼصيب ،و مؼؼالمئ ٌَخيؼؼؼمي اًـؼصيب،نٌل ٔبن لكمؼؼة ادلامـؼؼة ثفِؼؼس اًصاتعؼة ٔبو اًيؼؼؼام اطلي ٍؼؼصتط ألفؼؼصاذ و 

ازلاؿاث.
1
 

 اًـضوًة يف خامـة اصلول اًـصتَة:  -ة

ة يف خامـة اصلول اًـصتَة اًخـصط ٕاىل رشوظ ٕاندساهبا و لك مؼا ًخـَؼق تـوازضؼ  ِا ثلذيض ذزاسة ٔبحاكم اًـضًو

 ٔبو ٕاهناهئا.

                                      
1

 .15،ض1986مصنز ذزاساث اًوحست اًـصتَة ،:، تريوث1خامـة اصلول اًـصتَة ذزاسة س َاس َة اتزخيَة ظ ،فازش ؾحس اهليـم ٔبمحس ،  ؾحس اهليـم امحس فازش
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ثخبًٔف ادلامـة من اصلول اًـصتَؼة اهلسؼ خلةل اهلوكـؼة ؿؼىل "فلس هعت اهلاذت ألويل من مِثاق ادلامـة ؿىل ماًًل: 

ُشا اهلَثاق،ًولك ذوةل ؾصتَة مس خلةل اذلق يف ٔبن ثيضؼم ٕاىل ادلامـؼة.فٕارا زقحؼت يف الاهضؼٌلم ،كؼسمت ظَحؼا 

ـص   "ط ؿىل اولَس يف ٔبول احامتغ ًـلس تـس ثلسمي اًعَة.تشعل ًوذغ صلى ألماهة اًـامة اصلامئة، ًو

ة يه :    ومٌَ جنس اًرشوظ اهلوضوؾَة لندساة اًـضًو

 وحوة ٔبن حىون ذوةل و حمتخؽ ابلس خلالل مؽ كِارما ابًخوكِؽ ؿىل اهلَثاق.  -

ٔبن حىون ذوةل ؾصتَة و مـَاز اًـصوتة ًلعس تَ اًضـوز ابلهضٌلم ٕاىل ألمة اًـصتَة. -
 

 

ة فِيي حمتثي يف ثلسمي ظَة من اصلوةل اهلـيَة وظؼسوز كؼصاز حٌلؾؼي مؼن جمَؼس ٔبم ا اًرشوظ إلحصائَة ٌَـضًو

ت.  ادلامـة ابٕلحٌلغ و ٍىون حبضوز اصلول اهلضرتنة يف اًخعًو

ة فِىون وفق زالج حالث يه:  ٔبما اىهتاء اًـضًو

 وسحاة إلزاذي ٌوضرتظ فَِ إلتالػ ابلوسحاة هلست س ية.الٕ  -

 وسحاة اهلفصوط ثسخة ؿسم اهلوافلة ؿىل ثـسًي اهلَثاق.الٕ  -

اًفعي من اهليؼمة و ٍىون ابختار كصاز حٌلؾي ًـسم اًزتام اصلوةل اًـضو ابهلَثاق. -
1
  

  خامـة اصلول إكظاز مضرتك ًٌَضاظ اصلتَومايس اًفصغ اًثاين:

و اطلي ٌسدضف من وضاظِا و ًخـَق اًًضاظ اصلتَومايس ٌَجامـة يف اظاٍز اًـام اىلسذ يف اهلَثاق  

ٕادذععاهتا اهلصسومة يف ألُساف اًيت ٔبسست من ٔبخَِا هكيؼة ٕاكَميَة ؾصتَة متثي اصلول اًـصتَة و ثًضلي حبي 

كضااي و كس ٔبوضئت خامـة اصلول اًـصتَة تعفة ؿامة ٌضلفاغ ؾن معاحل اصلول اًـصتَة ألؾضاء هبا من انحِة، 

ص ألسايس ٔلُساف ُشٍ اهليؼمة ٌوضلفاغ ؾن معاحل لك اولمتؽ اًـص شا ُو ادلُو يب من انحِة ٔبدصى، ُو

اًـصتَة وقصضِا اًصئُيس ،وميىن ٕاس خًذاح رعل من مِثاق ادلامـة اطلي ثبٔسست ؿَََ ٔكُساف رصحية و 

ٔبدصى كري مدارشت ثخبىٔت من اس خلصاء ًحـغ مواذ اهلَثاق تساًة من اصلًحاخة اًيت ٔبنسث ؿىل اًيَاث اهلضرتنة 

                                      

ًؼيت اصلول ألدؼصى ااصلول اهلؤسسة دلامـة اصلول اًـصتَة س حـة ويه:اًـصاق، سوزاي،ًحيان،ألزذن،اًسـوذًة،اٍمين،مرص، واكهت ٔبكَهبا كري مسؼ خلةل متاما.ٔبمؼا  

 ٔبظححت ٔبؾضاء يف ادلامـة فامي تـس يه ؿىل اًخوايل حسة اتزخي الاهضٌلم اكٔلِت:

ؼت1962،ادلزائؼص1958،اهللؼصة1958،ثؼووس1956،اًسوذان1953ًَخِا  ،إلمؼازاث 1971،ؾؼٌلن1971،كعؼص1971،اًححؼٍصن1967،اٍؼمين ادليؼويب1961،اًىًو

 .1993،حزز اًلمص1977،حِحوِت1974،اًعومال1973،موزًخاهَا 1971اًـصتَة اهلخحست

زسؼة اسؼ خلالًِا فؼان ٔبما فَسعّي واًيت ل ثـخرب ؾضو اكمي يف ادلامـة فلس ٔبنس اهلَحق ارلاض هبا ؿىل ٔبهنا ويف ػي اًؼصوف ارلاظة ًفَسعّي وؿسم كِارما مبٌل

 ادلامـة ختخاز مٌسوة ؾصيب ًالصرتاك يف ٔبؾٌلًِا.

 ٌَمًزس من اهلـَوماث، اهؼص: اهلَحق ارلاض تفَسعّي.
1
 من مِثاق خامـة اصلول اًـصتَة. 18-19ٔبهؼص: اهلواذ  
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ًـصتَة يف إلس خجاتة ٌَصٔبي اًـام اًـصيب حنو حتلِق اًِسف ألمسى اهلمتثي يف اًوحست اًـصتَة. وميىن ٌضلول ا

 ؾصضا اكًخايل:

 :اًيؼص يف معاحل اًوظن اًـصيب 

ن ادلامـؼة جسؼـى  هلؼا فِؼَ ذؼري ٌَؼحالذ اًـصتَؼة كاظحؼة وظؼالخ ٔبحواًِؼا و ثؼبٔمّي بٔ خاءث ذًحاخة اهلَثاق ًخلص تؼ

نٌل ٔبن مضؼمون ،هيا ؤبماًِا، ورعل اس خجاتة ٌَؼصٔبي اًـؼام اًـؼصيب يف مجَؼؽ ألكعؼاز اًـصتَؼةمس خلدَِا وحتلِق ٔبماى

اهلاذت اًثاهَة خاء مبا ًخوافق مؽ رعل
1
. 

 ثوزَق اًعالث تّي اصلول ألؾضاء و اصلول كري ألؾضاء  : 

ثخعَحؼَ ٔبحؼوال اصلول  هعت ؿىل رعل اهلاذت اًثاًثة من اهلَثاق اًيت ٌسدضف مهنا ٔبهنا خاءث إكظاز ٌَخـاون مبا

اًـصتَؼؼة حؼؼىت ل حيؼؼسج ثيؼؼاكغ تؼؼّي زسؼؼائي اًعؼؼالث ؤبقصاضؼؼِا اًؼؼيت ثيؼؼاذي هبؼؼا ادلامـؼؼة،و تؼؼّي اًوسؼؼائي و 

ألُساف اًيت حصاُا كواهّي ؤبحوال اصلول ألؾضاء حِر ٔبن ادلامـة جسـى ٕاىل ثـاون وزَق يف صؼ ىت اولؼالث 

ة ٌَحالذ اًـصتَة وكس اهـىس رعل يف صلك َُئ  اث ومٌؼٌلث مذرععة فامي تـس.اذلًَو

نٌل ًربس ُشا اًخـاون من ذالل اهلساؿساث اًيت ثلسرما اصلول اًليَة اهليخجؼة ٌَؼيفط ٕاىل اصلول اًـصتَؼة اًفلؼريت ، 

. كذعاذًةابٕلضافة ٕاىل اهلسامهة يف اًخـاون إلكَميي يف خمخَف اولالث اًثلافِة واًعحَة والٕ 
2
 

 ز إلس خلصاز اًس َايس يف اهليعلة اًـصتَة:حفغ اًسنل و ألمن اًـصيب وثـٍز 

ًؤنس ُشا اًِسف يف مضموهَ ؿىل اس خلصاز اصلول ألؾضاء من هجة و مـادلة اًـسوان ؿىل ٕاحؼسى اصلول  

ا من اصلول ألحٌحَة مبؼا ًؼؤذي ٕاىل حفؼغ  .اًـصتَة من هجة ٔبدصى. سواء اكن رعل ما تّي اصلول اًـصتَة ٔبو كرُي

ىؼون مؼن س  اًسنل و ألمن وحتلِق الٕ  خلصاز، وكس خاء ُشا اًِسف مًسجٌل مؽ اًِسف ألمسى ًٔلدم اهلخحست، ٍو

مت رعل من ذالل اهلسؼاؿست اًـسؼىًصة واهلاًَؼة ذاظؼة  ذالل ثلسمي اًـون واهلساؿست ٔلي ذوةل ؾصتَة حتخاخَ ًو

َؼة حِؼر خؼاء يف مس خـٌلز،ابٕلضافة ٕاىل لٕ اًيت حىون حتت ا ضؼمون اهلؼاذت اًخـاون مؽ اًَِئاث واهليؼٌلث اصلًو

َؼة، اًؼيت كؼس ثًضؼبٔ يف  اًثاًثة من اهلَثاق ٔبهَ من رمّماث جمَس ادلامـة ثلٍصص وسؼائي اًخـؼاون مؼؽ اًَِئؼاث اصلًو

خيؼمي اًـالكاث الٕ   حامتؾَة.كذعاذًة والٕ اهلس خلدي ًىفاةل اًسنل و ألمن ًو

                                      
1
 .166،ض1997سًؽ،ؾحس اًىصمي ؿَوان ، ؿَوان  دضري ؾحس اًىصمي،اًوس َط يف اًلاهون اصلويل اًـام ،اًىذاة اًصاتؽ، ًحيان:مىذحة ذاز اًثلافة ًٌَرش و اًخو  
2
،كسؼؼم اذللوق،لكَؼؼة اذللؼؼوق، خامـؼؼة كؼؼري مًضوزتجتاوسُا<<،مؼؼشهصت ماحسؼؼ خري اجمؼؼس زمضؼؼان حفةل،??اًـوائؼؼق اًؼؼيت ثواخؼؼَ خامـؼؼة اصلول اًـصتَؼؼة وظؼؼصق  

 .15-18، ض2005ابثـٌـة:
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   :ٕاحرتام اهلحاذئ ألساس َة اًيت خاء هبا مِثاق ادلامـة 

وحوذ ثرصحي يف ظَلة هؼًصة يف مس هتي مِثاق ادلامـة، ٕال ٔبن رعل ل ًـين اهخفاء وحؼوذ  ؿىل اًصمغ من ؿسم 

اهلحاذئ اًيت ثلوم ؿَهيؼا ادلامـؼة اًـصتَؼة يف ذمازسؼ هتا ومدؼارشت ادذعاظؼاهتا ٔكي مٌؼمؼة ٕاكَميَؼة ٔبو ؿاهلَؼة، وكؼس 

 خايل:، ويه ؿىل اًيحو اً 8، 6، 5ثضميت ُشٍ اهلحاذئ اصلًحاخة وتـغ مواذ اهلَثاق  

 ؿسم اٌَجوء ٕاىل فغ اًزناؿاث تّي اصلول ألؾضاء ابًلوت. -

 زذ إلؾخساء  اطلي ٍىون ضس ٕاحسى  اصلول ألؾضاء. -

ثؼربس مؼؼن ذؼالل متخؼؼؽ اصلول ألؾضؼاء يف جمَؼؼس ادلامـؼة ودلاهنؼؼا  اًؼؼيتاهلسؼاوات اًلاهوهَؼة تؼؼّي اصلول ألؾضؼاء  -

ة،ًولك مهنؼؼا ظؼؼوث واحس،ابٕلضؼؼ افة ٕاىل ٔبن زئاسؼؼة جمَؼؼس ادلامـؼؼة حؼؼق ًؼؼلك ذوةل وفصوؾِؼؼا حبلؼؼوق مدسؼؼاًو

ا.  ؾضو،متازسَ ابًخياوة مؽ كرُي

  

مدسٔب ؿسم اًخسذي يف اًضؤون اصلاذََؼة ٌؼضلول اطلي خؼاء رهؼٍص يف ذًحاخؼة اهلَثؼاق اًؼيت هعؼت ؿؼىل ٕاحؼرتام  -

ىون ابحرتام ٔبهؼمة اذلنك اهلوحوذت يفإ   اصلول اًـصتَؼة رمؼٌل س خلالل اصلول وس َاذهتا.ؤبنسثَ اهلاذت اًثامٌة مٌَ ،ٍو

ا،سؼؼواء اكن ابًـمؼؼي اًـسؼؼىصي ٔبو اًخحؼؼًصغ اًسؼؼ َايس  اكهؼؼت ظحَـهتؼؼا و ؿؼؼسم اًخؼؼسذي فهيؼؼا ٔبو حمؼؼاوةل ثلَرُي

خبٔزحج ُشا اهلوكف ثوافلا مؽ ملذضَاث ما حتاول ادلامـة حتلِلَ.  وإلؿاليم، ًو

 اًصئُس َة ٌَجامـة اهلخـَلة ابًًضاظ اصلتَومايس . اهلححر اًثاين:

 دذعاظاثَ.إ و  جمَس ادلامـة ألول:اهلعَة  

 ادلامـة و اًَِئاث اًفصؾَة َساًفصغ ألول: جم

ثخىون خامـة اصلول اًـصتَة هحايق اهليؼٌلث اًـاهلَة و إلكَميَة مؼن ؿؼسذ مؼن ألهجؼزت و اًفؼصوغ اًصئُسؼ َة  

ثلؼوم مؼن ذالًِؼا  و اًؼيت،اًالسمة ذلسن سري اًـمي فهيا و حتلِق ألقصاط وألُساف اًيت ٔبوضئت من ٔبخَِا 

ثرصًف ٔبؾٌلًِا اًلاهوهَؼة وثوحِؼَ س َاسؼ هتا اهلحًِؼة يف اهلَثاق،وكؼس ثبٔسسؼت ُؼشٍ ألهجؼزت مؼن ذؼالل هعؼوض 

ا وفق بًَٓؼاث ٔبدؼصى  اهلَثاق ؤبمهِا جمَس ادلامـة و ألماهة اًـامة و اٌَجان اًفٌَة، ابٕلضافة ٕاىل ٔبهجزت مت ٕاكصاُز

شا ما سًذعصق هل يف اًفصؿّي اًخاًَّي.  ُو

                                      

ت ٕال ٔبهنؼا مل ختؼي هكيؼمؼة ٕاكَميَؼ  ة مؼن وحؼوذ امذَؼاساث ؿىل اًصمغ من ٔبن خامـة اصلول اًـصتَة مل ثبٔذش حبق اًفِخو مثي ألدم اهلخحست ًحـغ اصلول ؾيس اًخعؼًو

رعل من ذالل اهلٌلزساث حِر ٔبن ألمٌاء اًـامّي ٌَجامـة اكن اكَؼهبم مؼن مرصؼ و ملؼص ادلامـؼة فهيؼا، ابٕلضؼافة ٕاىل ٔبن ٔبنؼرث مؼن ًحـغ اصلول هكرص و ًؼِص 

ال وحِحؼوِت هعف اهلوػفّي من خًس َة مرصًة ،نشعل اًوسن اًواكـي هلرص يف ادلامـة وتـغ اصلول اكًسـوذًة اطلي ل ميىن ملازهخَ تؼحـغ ألؾضؼاء اكًعؼوم

 ٕارا ثـَق ألمص تلضااي مـَية.ذاظة 
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 دذعاظاثَ.إ جمَس ادلامـة و   - بٔ 

ًـخرب جمَس ادلامـة ادلِاس ألسايس ًِا جفمَؽ اًلصازاث اًيت ًمت اهلعاذكة ؿَهيا متص ؿَََ فِو مبثاتؼة ازلـَؼة  

و ،و ًلوم جبمَؽ ألؾٌلل اهلعرًية ،اًـامة ًِا فِسزش اًلضااي وصؤون اصلول ألؾضاء ولك ما ًمت ؾصضَ ؿََؼَ،ُو

ذاظؼة ألمؼّي اًـؼام  ،ابٕلضافة ٕاىل ألهجزت ألدصى اًيت ثـمي تعفة ذامئة اكٔلماهة اًـامةميثي مقة اًِصم ٌَجامـة 

مؽ وحوذ اٌَجان اًفٌَة اهلمتمة ٔلؾٌلل اولَس وألماهة اًـامؼة مؼن ،ٌَجامـة اطلي ًـخرب اهلمثي اًضرا ٌَجامـة 

ٔبخي اًوظول ٕاىل ٔبفضي اذلَول واهللرتحاث حِال ٔبي موضوغ.  
1
 

 َس:ٕادذعاظاث اول - ة

 خيخط اولَس وفلا هلَثاق خامـة اصلول اًـصتَة مباًًل :

حتلِق ٔبقصاط ادلامـة ثوافلا مؽ اهلاذثّي اًثاهَة و اًثاًثة من اهلَثاق مؼن ذؼالل مصاؿؼات ثيفِؼش مؼا ثربمؼَ اصلول  -

حامتؾَؼة و كذعؼاذًة و الٕ ألؾضاء فامي تُهنا من اثفاكِاث يف خمخَف اًضؤون اهلخعةل هبشٍ ألقصاط اكًضؤون الٕ 

 اًثلافِة. 

ا ابًعصق اًسَمَة،وميىٌَ  - ًلوم اولَس تسوز اًوساظة يف حاةل وضوة ذالف تّي اصلول ألؾضاء، ٔبو مؽ كرُي

 ؾخساء اًواكؽ ؿىل ٕاحسى اصلول اًـصتَة.لٕ ٔبن ًلوم تـمََة اًخحىمي تّي اهلخياسؿّي،وابختار اًخساتري اًالسمة صلفؽ ا

ؼوايث ادلامـؼة مؼؽ حتسًؼس ،ألمّي اًـام ٌَجامـة نٌل ٔبن اولَس ًلوم تخـَّي  - و ًلصز مزياهُهتا وثوسًـِؼا وفؼق ٔبًو

واهللؼسزت  1958هفلاث لك ذوةل ؾضو ،وٕاكصاز اهلساؿساث ٌضلول نخغل اًيت كسرما جمَس ادلامـة ٌَجزائص سؼ ية 

ة،و كؼام ابختؼار كؼصاز سؼ ية2 ة   ُا ًخضؼمن ختعؼَط مزياهَؼة كؼسز  1964مََون حٌَؼَ مرصؼي هكـوهؼة سؼ يًو

ؼي جمؼصى هنؼص ألزذن. 675ذولز مََون ٌضلفؼاغ و42 مََؼون ذولز هلرشؼوغ حتًو
2
ابٕلضؼافة ٕاىل ثوًَؼَ وضؼؽ ، 

 اًيؼام اصلاذًل ٌَمجَس واٌَجان اصلامئة و ألماهة اًـامة ٌَجامـة.

 

                                      
1
 .497ض،مصحؽ ساتق ،َلس اًسـَس اصلكاق 

ومت ثلسميَ ٕاىل صِص سخمترب حىت ًدس ىن ذزاسة خسول ٔبؾؼٌلل ازلـَؼة اًـامؼة ًؼٔلدم اهلخحؼست و اكن ُؼشا اًخـؼسًي  ،اكن موؿس الاحامتغ ألظًل يف صِص ٔبنخوجص 

 اًضلكي اًوحِس اطلي اذذي ؿىل اهلَثاق مٌش وضبٔثَ.
1
 من اًيؼام اصلاذًل ولَس ادلامـة. 11و اهلاذت ،من مِثاق خامـة اصلول اًـصتَة 6-10-11-15ٔبهؼص: اهلواذ  

دليؼؼة اًضؼؼؤون اًس َاسؼؼ َة،دلية اًضؼؼؤون الاكذعؼؼاذًة،دلية اًضؼؼؤون الاحامتؾَؼؼة :اٌَجؼؼان اًؼؼيت ثخؼؼويل ذزاسؼؼة اهلواضؼؼَؽ حسؼؼة اًيؼؼؼام اولَؼؼس اصلاذؼؼًل يه 

 اًَة وإلذاًزة، دلية اًضؤون اًلاهوهَةواًثلافِة،دلية اًضؤون اهل

 442.ض ،مصحؽ ساتق،َلس اًسـَس اصلكاق 
2
 61 ٕاىل 51 ض من ، 1974،مًضات اهلـازف :إلسىٌسًزة،خامـة اصلول اًـصتَة ذزاسة كاهوهَة و س َاس َة ،َلس ظَـت اًليميي  
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 اًَِئاث اًفصؾَة -ح

 :اٌَجان اًفٌَة اصلامئة 

ئؼؼاث مسؼؼاؿست حىؼؼون رممهتؼؼا ٕاؿؼؼساذ اصلزاسؼؼاث اًفٌَؼؼة حيخؼؼاح جمَؼؼس ادلامـؼؼة ابؾخحؼؼاٍز اًَِئؼؼة اًـََؼؼا ًِؼؼا ٕاىل َُ 

اهلخرععة فامي حيال ٕاٍهيا من مواضَؽ،وكس كصزث رعل اهلاذت اًصاتـة من مِثاق خامـة اصلول اًـصتَة اًيت ٔبؾعت 

ٕاماكهَة ثبًَٔف دلان ذاظة ٌَضؤون اهلحٌُة يف اهلؼاذت اًثاهَؼة متثؼي فهيؼا اصلول اهلضؼرتنة يف ادلامـؼة،وثخوىل وضؼؽ 

اًخـاون من ذالل مضؼاًزؽ اثفاكِؼاث ثـؼصط ؿؼىل اولَؼس ٌَيؼؼص فهيؼا مث ؿؼىل اصلول ألؾضؼاء،نٌل ميىؼن  كواؿس

ة ُؼشٍ اٌَجؼان اصرتاك اصلول اًـصتَة كري ألؾضؼاء يف ادلامـؼة يف ؾضؼًو
1

،ٕلاتحؼة اًفصظؼة لصؼرتاك لك اصلول 

اًـصتَة


ـّي جمَس ادلامـة ًلك دلية زئُسًا هلست س يدّي كاتةل ٌَخجسًؼ س، وثـلؼس اٌَجؼان احامتؿاهتؼا يف ملؼص ، ًو

ىون اهـلاذُا حصَحًا حبضوز ٔبكَحَة ألؾضاء وثعسز كصازاهتا تبٔكَحَة ألظؼواث،ًولك ذوةل مٌؼسوة  ادلامـة، ٍو

ا ؿىل ٔبن حىون احامتؿاث اٌَجية زسًة. واحس ٔبو ٔبنرث يف لك دلية وظوث واحس رمٌل ثـسذ ذمثَُو
 
وكؼس كامؼت  

ال اًخـاون تّي اصلول اًـصتَة ؿىل مس خوى اهلَاذٍن اهلضاز ٕاٍهيا يف اهلؼاذت اًثاهَؼة ُشٍ اٌَجان جبِس مَموش يف جم

من اهلَثاق و اهلخـَلة ابًًضاظ الاكذعاذي واهلواظالث واًضؤون اًثلافِة و صؤون ادلًس َة وحواساث اًسؼفص 

نٌل ٔبؿؼسث ُؼشٍ اٌَجؼان واًخبٔصرياث وثيفِش ألحاكم وجسَمي اولصمّي واًضؼؤون الاحامتؾَؼة واًثلافِؼة واًعؼحَة،

اًـسًس من الثفاكِاث اهلخـَلة تبٔوخَ اًًضاظاث اهلؼشهوزت سؼَفا، نؼٌل ٔبهنؼا كامؼت إبؿؼساذ مرشؼوؿاث كؼصازاث و 

ا  .ثوظَاث يف ُشٍ اولالث ًـصضِا ؿىل جمَس ادلامـة ٕلكصاُز

 

 

                                      


َؼة: اٌَجيؼة اًس َاسؼ َة اصلامئؼة، اٌَجيؼة اًثلافِؼة اصلامئؼة، اٌَجيؼة اصلامئؼة ٌَمواظؼالث، اٌَجيؼة ثعحَلًا ًيط اهلاذت اًصاتـة من اهلَثاق مت جضىِي اٌَجان اصلامئؼة الٓث  

يب، واٌَجيؼة اًعؼحَة اصلامئؼة، اٌَجيؼة الاحامتؾَة اصلامئة، اٌَجية اًلاهوهَة اصلامئة، دلية ذرباء اًحرتول اًـصيب، اٌَجية اًـسىًصة اصلامئة، اٌَجية اصلامئؼة ًإلؿؼالم اًـؼص

ة.اصلامئة ذل  لوق إلوسان، اٌَجية اصلامئة ٌَضؤون إلذاًزة واهلاًَة، اٌَجية اصلامئة ًٔلزظاذ ادلًو


َسؼِا، ويف دلاهنؼا، اهلَحق ارلاض ابًخـاون مؽ اصلول اًـصتَة كري اهلضرتنة يف جمَس ادلامـة ؿىل ٔبهَ: "هؼصًا ٔلن اصلول اهلضرتنة يف ادلامـة سددارش يف جم هط  

ا ؤب  ا ؿىل اًـامل اًـصيب لكَ، ؤلن ٔبماين اًحالذ اًـصتَة كري اهلضرتنة يف اولَس ًًدلي هل ٔبن ٍصؿاُا، ؤبن ًـمي ؿىل حتلِلِا، فٕان اصلصؤواًن ًـوذ ذرُي ول اهلوكـة ُص

 اهلَثؼاق تؼبٔن ًؼشُة يف ؿىل مِثاق ادلامـة اًـصتَة ًـيهيا، توخَ ذاض، ٔبن ثو  جمَس ادلامـة ؾيس اًيؼص يف اصؼرتاك ثؼغل اًؼحالذ يف اٌَجؼان اهلضؼاز ٕاٍهيؼا يف

 اًخـاون مـِا ٕاىل ٔبتـس مسى مس خعاغ، وتبٔن ًـمي تـس رعل ؿىل ظالخ ٔبحواًِا وثبٔمّي مس خلدَِا جلك ما هتَئَ اًوسائي اًس َاس َة من ٔبس حاة" 

 .442ض ،مصحؽ ساتق،َلس اًسـَس اصلكاق  
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 ألماهة اًـامة 

ـؼام وإلذازاث اهلخفصؿؼة ؾيؼَ اًؼيت ثلؼوم ثـخرب ألماهة اًـامة اىلصك اًصئُيس ٌَجامـة ويه ثضؼم مىذؼة ألمؼّي اً

ن ألماهؼة  مبجمي ألؾٌلل اصلامئة و ٌسري مؼن وزاهئؼا مجَؼؽ ألهجؼزت ألدصى،وسؼًذـصط يف ُؼشا اولؼال ٕاىل حىؼٍو

 دذعاظاث اًيت ميازسِا،ؤبمه إلذازاث اًخاتـة هل و امذَاساث موػفي ادلامـة. اًـامة وثـَّي ألمّي اًـام ؤبمه الٕ 

ن ألم-  اهة اًـامة:حىٍو
1
 

َؼة ٕاكَميَؼؼة ٔبماهؼؼة ؿامؼة ذامئؼؼة وػَفهتؼؼا ثرصًؼف ألمؼؼوز إلذاًزؼؼة واهلاًَؼؼة    دلامـؼة اصلول اًـصتَؼؼة هكيؼمؼؼة ذًو

واًس َاس َة ًِا،وثـس مبثاتة ادلِاس إلذازي ًِا،وثضم ألمّي اًـام ٌَجامـة ؤبمٌاء مساؿسٍن وٍلوؿة من اهلوػفّي 

ٍىون ٌَجامـة ٔبماهة ؿامة ذامئة ثخبًٔف  "من اهلَثاق، اًيت ثيط ؿىل ٔبهَ: 12واهلسدضاٍزن، وفلًا هلا خاء يف اهلاذت 

ـؼّي جمَؼس ادلامـؼة تبٔنرًثؼة زَؼيث ذول ادلامـؼة  ،من ٔبمّي ؿام و ٔبمٌاء مساؿسٍن وؿؼسذ اكف مؼن اهلؼوػفّي، ًو

ضؽ مبوافلة اولَس ألمٌاء اهلساؿسٍن واهلوػفّي اًصئُس َّي و  ألمّي اًـام اطلي تسوزٍ ًلوم تخـَّي، يف ادلامـة،ًو

ىؼون ألمؼّي اًـؼام يف ذزخؼة سؼفري و ،جمَس ادلامـة هؼاما ذاذََؼا ٔلؾؼٌلل ألماهؼة اًـامؼة وصؼؤون اهلوػفّي،ٍو

ـّي يف مَحق  ُشا اهلَثاق ٔبول ٔبمّي ؿام ٌَجامـة.،ألمٌاء اهلساؿسٍن يف ذزخة وسزاء مفوضّي  "ًو

جمَؼس ادلامـؼة تبٔكَحَؼة زَؼيث ٔبؾضؼائَ و ابًخايل ًمت ثـَّي ألمؼّي اًـؼام ٌَجامـؼة تلؼصاز ًعؼسز مؼن

ؼو ٔبنؼرب ، ُو

خؼَ ول ًخَلؼى ثـَؼاميث مؼن ٔبي ذوةل،  موػف فهيا وذمثَِا واهلخرصف ابمسِا،حِؼر ل حىؼون هل ظؼفة متثَؼي ذًو

شا ما ًخضميَ اًلََسم اطلي ًؤذًَ ؾيس ثوًََ هليعحَ.  ُو

خوىل ؾِست هلست مخس س يواث كاتةل ٌَخجسًس  .ًو

2
 

                                      
1
ا ٔبهؼص   اصلاذًل ًٔلماهة اًـامة.اًيؼام  :هلًزس من اًخفعَي حول معي ألماهة اًـامة و ظًصلة سرُي

 

و اًس َس ؾحس اًصمحن ؾزام هلست س يدّي يف اهلصحةل ألوىل ًَمت تـس ر  عل جتسًس ؾِسثَ هلست هط مِثاق خامـة اصلول اًـصتَة ؿىل ثـَّي ٔبول ٔبمّي ؿام ٌَجامـة ُو

  1952.حىت س ية  مخس س يواث من ظصف جمَس ادلامـة

  1962.و 1957. اطلي خسذ هل مصثّي س ية 1972ٕاىل 1952 مث ؿّي اولَس اًس َس ؾحس ارلاًق حسوهة من

اثفاكِة هؼمي ذًفِؼس تؼّي مرصؼ و  ا ص ٕاجصام .تـس هلي ملص ادلامـة ٕاىل ثووس 1979حىت اس خلاًخَ س ية  1971اًس َس ؾحس اهليـم زايط اطلي مت ثـٌََُ يف س ية مث 

 ٕازسائَي ًَـوذ تـسُا اهللص ٕاىل اًلاُصت.

مث  2001،مث اًس َس معصو موىس من س ية  2001حىت  1991مث اًس َس ؾعمت ؾحس اولَس س ية من  1990.حىت س ية  1979 مث اًس َس اًضاريل كََيب من

 اًس َس هخِي اًـصيب اىل ألن 

ٔبن ٔبؤذي ٔبؾؼٌليل ابطلمؼة "ٔبكسم ٔبن ٔبهؼون خمَعؼًا دلامـؼة اصلول اًـصتَؼة و  :ًيط اًلسم اطلي ًؤذًَ ألمّي اًـام دلامـة اصلول اًـصتَة ؾيس ثًوََ رمامَ ؿىل ماًًل 

 واًرشف"  وكس ٔبنسثَ نشعل اهلاذت اًثاًثة من لحئة صؤون موػفي ادلامـة.
2
 ٔبهؼص: اهلاذت اًثاهَة من اًيؼام اصلاذًل ًٔلماهة اًـامة دلامـة اصلول اًـصتَة. 
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عسز كصاز ثـَؼهنم مؼن جمَؼس ادلامـؼة، ٕاضؼافة ٕاىل ٍصحش ألمّي اًـام الٔ  مٌاء اهلساؿسٍن واهلوػفّي اًصئُس َّي ًو

ثـَّي اهلؼوػفّي كؼري اًصئُسؼّي وحتؼسذ اٌَؼواحئ اصلاذََؼة واهلاًَؼة اًؼيت ًضؼـِا جمَؼس ادلامـؼة ارلاظؼة ابٔلوضؼاغ 

 زاغ كس ًًضة تُهنا وتّي ُؤلء.اًوػَفِة هلوػفهيا واًـامَّي فهيا، نٌل حتنك اىلوكة إلذاًزة ٌَجامـة يف ٔبي ى

ىون تشعل ثبًَٔف ألماهة اًـامة من:   ٍو

 ٔبمّي ؿام تسزخة سفري.  - 

 ٔبمٌاء مساؿسٍن تسزخة وسزاء مفوضون . -

 ؿسذ اكف من اهلوػفّي.-

 ٕادذعاظاث ألمّي اًـام:  -

ٌَجامـؼة واهلوػؼؼف ؾخحؼاٍز ؿؼؼىل مقؼة ادلِؼؼاس إلذازي ابٕ مل ًؼيط اهلَثؼاق ؿؼؼىل ادذعاظؼاث حمؼؼسذت ًٔلمؼّي اًـؼؼام 

اًس َايس وإلذازي اًىدري هبا
1

دذعاظاث ٕاىل ٕاذاًزة ؤبدصى س َاس َة  و هلا اكن ، ًوىن ميىن ثعيَف ُشٍ الٕ 

مؼّي اًـؼام اًَؼت ًِؼا دذعاظؼاث اًس َاسؼ َة ًلٔ مص ًخـَق مبوضوغ ًخـَق ابًًضاظ اصلتَومايس فاهيا هؼوحز الٕ الٕ 

:ذوز مدارش يف اًـمي اصلتَومايس ٌَجامـة يه اكٔلِت
2
 

مسِا، يف مواهجة اصلول ألؾضاء، ٔبو اصلول ألحٌحَة واهلؼيؼٌلث ًـخرب ألمّي اًـام ٌَجامـة اهلخحسج اًصمسي ابٕ  -

َة.  واهلؤمتصاث اصلًو

ضازك يف مٌاكضة اهلواضَؽ اهلسزخة يف خسول ٔبؾٌلهل.إ حيرض  -   حامتؿاث جمَس ادلامـة ٌو

مسبةٔل ٍصى ٔبهنا كؼس جيسؼء ٌَـالكؼاث اًلامئؼة تؼّي اصلول  هل حق ثوحَِ هؼص اولَس ٔبو اصلول ألؾضاء ٕاىل ٔبي -

ألؾضاء ٔبو تُهنا وتّي اصلول ألدصى.
  
 

ًخوىل رممة اًخوسط يف اًزناؿاث اًيت ثًضبٔ تّي اصلول اًـصتَة وكس اكن دلِوذٍ بآثز ٕاجياتَة يف ثوظَس اًـالكاث  -

اًـصتَة وفغ اهلياسؿاث ابًعصق اًسَمَة.
  

                                      
1
 رعل مِثاق خامـة اصلول اًـصتَة  ول هبا و هل مجةل من ادذعاظاث اذاًزة حمؼة :اهؼص يفًـخرب ألمّي اًـام ٌَجامـة اهلوػو الٔ  
2
 من اًيؼام اصلاذًل ولَس خامـة اصلول اًـصتَة.  4ف10 ٔبهؼص: اهلاذت  

ؼت حؼزء مهنا،وتؼشل يف إ تشل ألمّي اًـام ٌَجامـة ذوزا حثَثا و  ت و اًـصاق تـس ٔبن كامت ُؼشٍ ألذؼريت ابلذؿؼاء ابن اًىًو ة ارلالف تّي  اًىًو جياتَا يف جسًو

ت صلفؽ اًخسذي اًـصايق يف اًىو رعل مساؾي محَ ة ألسمة ما ٔبذى ٕاىل ٕاىزال كواث ظوازئ ؾصتَة حَت حمي اًلواث اًرًبعاهَة  تعَة من ٔبمري اًىًو ًت ست ًدسًو

َة اًؼيت حتًوؼت فؼامي ـصت اىلمتي. نٌل كام ألمّي اًـام دلامـة  اصلول اًـصتَة َلس زايط ابًخحصك ؿىل مس خوى جمَس ادلامـة واًلمة ًدضىِي كواث حفغ اًسالم اً

 تـس ٕاىل كواث اًصذغ اًـصتَة وكس سامهت يف هتسئة ألوضاغ مصحًََا ؿىل اًساحة اٌَحياهَة.

 .78-79ض  ،1992،اهليؼٌلث إلكَميَة و هؼام ألمن ازلاؾي ،ادلزائص:ذًوان اهلعحوؿاث ادلامـَة، ٌَخفعَي ٔبهؼص: توسانذت مـمص
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 .اث و اذلعاانث ارلاظة جبامـة اصلول اًـصتَةإلمذَاس  اًفصغ اًثاين: 

ٍمتخؽ موػفي ادلامـة اًـصتَة سواء اًـامَّي اصلامئّي او اًوفوذ اًيت ثـمي حتت ًؼواء ادلامـؼة يف مفاوضؼاث  

او اؾٌلل ذتَوماس َة او ٔبي وضؼاظاث حتؼت زؿاٍهتؼا ابمذَؼاساث ارلاظؼة ابًحـؼااثث اصلتَوماسؼ َة ؿؼىل اهلسؼ خاوى 

َؼة وفؼق اثفاكِؼاث اصلويل او ثغل اًيت  ثضمهنا اثفاكاث ذاظة مؽ اصلول او ثغل اهليؼمة يف اظاز اهلؼيؼٌلث اصلًو

َة . ذًو
1

 

ًلعس ابًـامَّي يف ٕاظاز ادلامـة مـين ٔبوسؽ من جمصذ موػفي ألماهة اًـامة،رعل ٔبن اهلععَح اهلس خـمي ًلعي 

مذَؼاساثلٕ و امؼن اهلَثؼاق ذمؼن ٍمتخـؼون ابذلعؼاانث  14اًفئاث اًيت خاءث هبا اهلؼاذت 

سؼ خفاذ مؼن رعل ٔبن ، ٌو

 مذَاساث و اذلعاهة اصلتَوماس َة مه:اًفئاث اًثالزة اًيت جس خفِس من ُشٍ الٕ 

 ٔبؾضاء جمَس ادلامـة. -

 ٔبؾضاء دلان ادلامـة. -

 اهلوػفون اطلٍن ًيط ؿَهيم اًيؼام اصلاذًل ولَس ادلامـة. -

يف حّي ثوخؼس امذَؼاساث ٔبدؼصى ل ٌسؼ خفِس مهنؼا  ،اءمذَاساث ذون اس خثٌٌس خفِس مجَؽ اهلوػفون يف ادلامـة الٕ 

. سوى هحاز موػفي ألماهة اًـامة ذون سوامه اكٔلمّي اًـام و مساؿسٍو
2
 

 

 

                                      
1
اذلعاانث وإلمذَاساث اًالسمة هلحارشت وػائفِا وحسن ٔبذاء معَِا . وحمتثي ثغل اذلعاانث والامذَاساث تعفَ ٔبساس َة يف متخؽ اهليؼٌلث اصلًوَة مبجموؿة من  

هتا ًوػائفِا ؿسم دضوغ اهليؼمة ٌَدرشًـاث اًوظيَة ٌضلول وذاظة جرشًـاث ذوةل اهللص رعل ٔبن اًزتارما هبشٍ اًدرشًـاث ًؤذي ٕاىل اهلساش ثسالمة مدارش 

  .تلاؿست اهلساوات اًىت جية بٔن جسوذ اًـالكاث تّي اصلول الٔؾضاء وإلذالل

ارلاظة  1975اهليؼمة ٌَيؼام اًلاهوين ٌَحـثاث اصلتَوماس َة ثضلك ؿام و ثغل ارلاظة ،ابٕلضافة اىل ٕاثفاكِة فَِيا  1969و1961اهؼص يف رعل :اثفاكِة فَِيا 

 حبعاانث مذـَلة ابهليؼٌلث اصلًوَة وموػفهيا .

زااي من مِثاق خامـة اصلول اًـصتَة ثيط ؿىل ٔبن ٔبؾضاء جمَس ادلامـة ؤبؾضاء دلاهنا وموػفهيا اطلٍن ًيط ؿَهيم اًيؼام اصلاذًل ٍمتخـون ابهل 14اهلاذت  مبا ٔبن

ة ٔبزياء كِارمم تـمَِم ؤبن حىون معوهة حصمة اهلحاىن اًىت جضلَِا َُئاث ادلامـة  .واذلعاهة اصلتَوماسَ 

ٌلًِا ىف ٔبزاىض ٔبن ثحّي تعًصلة مفعةل ٔبهواغ اهلزااي واذلعاانث اًىت ٔبصاز ٕاٍهيا اهلَثاق ؤبن حيسذ هعاكِا وحالث ثعحَلِا ثُسرياً ًلِام ادلامـة تبٔؾ ومبا ٔبهَ ًخـّي طلعل

 .اصلول الٔؾضاء ؿىل كواؿس مذفق ؿَهيا

 .ِة اًخاًَة وؾصضِا ؿىل حىوماث اصلول الٔؾضاء ًإلهضٌلم ٕاٍهياؿىل الثفاك  10/5/1953طلعل وافق جمَس خامـة اصلول اًـصتَة جبَس خَ اهليـلست تخازخي 

 .1953اثفاكِة مزااي وحعاانث خامـة اصلول اًـصتَة ػص:ٔبن

 من مِثاق خامـة اصلول اًـصتَة. 14ٔبهؼص: اهلاذت 

2
 .506-507ض  ،مصحؽ ساتق، ؾحس اًسـَس اصلكاق

 

http://www.f-law.net/law/threads/67656-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1953
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 بًَٓاث اًخـاون اصلتَومايس اهلضرتك اًـصيب . اًفصغ اًثاًر:

 اكن كارصاؿىل اًصمغ  من هط مِثاق ادلامـة ؿىل ٕاماكهَة اًخـاون  يف جمال ألمن ازلاؾي، ٕال ٔبن رعل  

تؼَ ،و اهـؼسام  ابٍهتسًؼس اهللعؼوذ ٔبو ٌَـؼسوان جمَس ادلامـة، ورعل ًلَاة ثـًصف واهـلاذ اصلؾوت ٕاحصاءاث ؿىل

 ًـخؼرب ؿؼائق ًؼسًمجا كؼصازاث اصؼرتاظ إلحؼٌلغ يف ٔبن اًلِؼام هبؼا يف حؼاةل الاهـلؼاذ،نٌل اًيت ميىن إلحصاءاث

 .  حضَة اًـسوان ٌضلوةل مدارشت ابهلساؿست  ًخلِساب ألؾضاء اصلول ًَزم ل ،حِر ٔبن اهلَثاق ًفـاًَهتا

ُشا ما حـي رضوزت اًلِام إبجصام اثفاكِة حىؼون مبثاتؼة ألسؼاش اًلؼاهوين ٔلخؼي وضؼؽ كواؿؼس ًٔلمؼن ازلؼاؾي و 

اصلفاغ اهلضرتك تؼّي اصلول ألؾضؼاء ،حؼىت ًؼمت ثؼسازك اًؼيلط اطلي حعؼي يف اهلَثؼاق يف جمؼال حفؼغ اًسؼنل 

ي ًـخرب ٔبمه ؿائق اهـىس ابًسَة ؿَهيا هكيؼمة ٕاكَميَة وميىؼن مؼن ذؼالل رعل وضؼؽ اذلؼس وألمن اصلًوَّي اطل

 ٌَجسل مـِا حول اؿرتاف ألدم اهلخحست  هبا مبا ًخوافق وتيوذ اًفعي اًثامن.

كذعؼاذي ٔلؾضؼاء خامـؼة اصلول اًـصتَؼة مفـاُست اصلفاغ اهلضرتك جضلك إلظاز إلكَميي ٌَخـاون اًـسؼىصي و الٕ 

ٕاكَميَة ذاظة من ذالل ألهجزت اهليخثلة ؾهنا ، واًيت جضلك بًَٓاث اًخـاون يف رعل،ابٕلضافة ٕاىل بًَٓاث  هكيؼمة

ثفاكِؼاث تًَِؼة متخؼس إ اًخـاون ألمين إلكَميي ألدصى اهليخثلة مبلذىض كصازاث جمَس ادلامـة و اهلفصكؼة يف صؼلك 

اة اكٕ  ؼاة ًسؼ ية ثفاكِؼة إًاىل مجَؽ اهلَاذٍن، ذاظة فامي ًخـَق ابٕلُز ،سايذت ؿؼىل رعل 1998ـصتَؼة هلاكحفؼة إلُز

َة وإلكَميَة مبا ٌساؿس ؿىل  اًلِام توضؽ ٔبهجزت يف ملازتة واكـَة ٕلظالخ ادلامـة من ٔبخي مواهحة اًخعوزاث اصلًو

كذعاذي من ذؼالل ٕاوضؼاء ثفـَي اًيؼام ألمين إلكَميي اًـصيب ذازح ٕاظاز مـاُست اصلفاغ اهلضرتك واًخـاون الٕ 

دذعاظؼاث س اًسنل و ألمن اًـصيب يف دعوت حنو اؾامتذ  بًَٓاث ثـؼاون مضؼرتنة ٔبنؼرث خسًؼة وٕاؾعاهئؼا الٕ جمَ

اًالسمة، ٍمتىِهنا من ًـة ذوز فـال يف حتلِق ألمن اًـؼصيب ومـادلؼة خمخَؼف اًلضؼااي اًؼيت متؼس تؼَ ذاذََؼا و 

 اث ٔبنرث جناؿة. ذازحِا ذاظة ؤبن اًخعوزاث اهلدسازؿة جتـي رضوزت اًخىِف مـِا وفق بًَٓ

 ألمن ازلاؾي يف ٕاظاز ادلامـة -بٔ 

و حفؼغ  ٌضمي ألمن ازلاؾي يف ٕاظاز خامـة اصلول اًـصتَة وسؼائي مذـؼسذت ًخحلِؼق اًِؼسف مؼن وحوذُؼا،ُو

اًسنل و ألمن اًـصتَّي تعصق سَمَة،و كس خاء اهلَثاق يف رعل تبٔسس ثـخؼرب هوسؼائي سؼَمَة ذلؼي اهلياسؿؼاث 

ىل اًصمغ من ؿسم اًخسكِق يف ثـؼساذُا و هَفِؼة اًـمؼي هبؼا ،وميىؼن اسؼ خًذاهجا مؼن ذؼالل تّي اصلول اًـصتَة،وؿ

 مضمون اهلَثاق واهلٌلزساث اًـمََة هلا ثلوم تَ ادلامـة يف ٕاظاز ٔبهجزهتا اًصئُس َة.

ٔبما زذ اًـسوان. فـىل اًصمغ من ثعوز ُشٍ ألذريت ًوحوذ اؾخساء ٔبو وكوغ حاةل من حالث اًـؼسوان ضؼس ذوةل 

ن ألؾضاء وٕاس ياذُا رعل ٌَمجَس ًححر اهلوكف ؤبذش اًخؼساتري اًالسمؼة يف ألمؼص، ٕال ٔبن اًلعؼس مٌؼَ ُؼو م
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ؾخساء و حصك اذلًصة اًواسـة ٌَمجَس ٌَلِام مبؼا ًؼمت الثفؼاق ؿَََ،ونيدِجؼة ؿسم حتسًس ٔبساًَة اًصذ يف حاةل الٕ 

 اما رلَق بًَٓاث ًصذ ٔبي ؿسوان .ٌَخحولث اًيت ظصٔبث ؿىل اصلول اًـصتَة ذاظة اذلصوة فلس اكن ًز 

 حي اهلياسؿاث ابًعصق اًسَمَة: -ة 

َة إلكَميَة اًيت ٔبنسث يف مِثاكِا ؿىل ؿسم اس خزسام اًلوت ًفغ  خامـة اصلول اًـصتَة يه ٕاحسى اهليؼٌلث اصلًو

ّي ُؼٌل اهلياسؿاث تّي ذًوخّي ٔبو ٔبنرث من ذول ادلامـة ودعوظا اهلاذت ارلامسة اًيت اكذرصث ؿؼىل رهؼص وسؼ ََخ

كذعؼاذي يف ماذهتؼا اًوساظة واًخحىؼمي، نؼٌل ثلؼصز ُؼشا اًخوخؼَ ٔبًضؼا يف مـاُؼست اصلفؼاغ اهلضؼرتك واًخـؼاون الٕ 

س خلصاز وفغ اهلياسؿاث تّي ألؾضاء ابًعصق اًسَمَة.ألوىل،ورعل ٌَحصض ؿىل ذوام ألمن والٕ 
1
 

 اًوسائي اهليعوض ؿَهيا يف اهلَثاق: -ح

ول اًـصتَة ؿىل رهص وس َةل س َاس َة و ذتَوماس َة واحست ثدِح ثؼسذي جمَؼس اًوساظة:اكذرص مِثاق خامـة اصل

ادلامـة يف فغ اهلياسؿاث تعًصلة سَمَة ممتثةل يف اًوساظة اهلصثحعة ٔبساسا  ابرلالفاث اًيت ميىن ٔبن ثخعوز و 

رب ثؤذي ٕاىل ىزاغ مسَح ٔبو وضوة حصة تّي ألظؼصاف اهلخياسؿؼة،ؿىل ٔبن ٔبي وسؼاظة ثلؼؽ ذؼازح اولَؼس ثـخؼ

 هجوذ ؾصتَة و ل ثًسة ٕاىل ادلامـة.

ثـخرب اًوساظة ؾحازت ؾن مداذزت وذًة ًلوم هبا اولَس و هخاجئِا كري مَزمة ثضلك ٔبسايس ٔلهنا وس َةل ل ختؼط 

ألموز اهلخـَلة ابس خلالل اصلول ألؾضاء ٔبو سالمة ٔبزاضهيا ٔبو س َاذهتا،ُشا ما ًؤذي ٕاىل ٕاضـاف فـاًَؼة هؼؼام 

ة اًسَمَة ٌ   َمياسؿاث اطلي ثلوم تَ ادلامـة اًـصتَة. اًدسًو

اًخحىمي: ًؼِص من ذالل كصاءت هط اهلؼاذت ارلامسؼة مؼن مِثؼاق خامـؼة اصلول اًـصتَؼة ٔبهنؼا ٔبصؼازث ٕاىل خاهؼة 

اًوساظة هوس َةل س َاس َة ٕاىل خاهة اًخحىمي هوس َةل كضائَة مؽ ثبٔهَسُا ًِؼا وـمؼي ادذَؼازي كؼري ٕاحدؼازي، و 

ُوهة جصقحة وٕازاذت ألظصاف اهلخياسؿة، مفجَس ادلامـة ل ًلوم مبِمة اًخحىمي تؼسون ُشا ًـين ٔبن اهلسبةٔل ثؼي مص 

 كدول ألظصاف اهلـيَة ابًزناغ ٔبو ارلالف اًواكؽ تُهنا رمٌل اكهت ظحَـخَ.

 

 

 

 

 

                                      
1
 اذت ارلامسة من مِثاق خامـة اصلول اًـصتَة و اهلاذت ألوىل من مـاُست اصلفاغ اهلضرتك واًخـاون الاكذعاذي.ٔبهؼص: اهل 
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اًوسائي كري اهليعوض ؿَهيا يف اهلَثاق: -ذ
1
 

ة اهلياسؿاث تّي اصلول اًـ صتَة ؿىل حنو جيـي ألؾٌلل اًيت ًلؼوم هبؼا راث ًَـة ألمّي اًـام ذوزا ابزسا يف جسًو

ٔبمهَة، ابٕلضافة هلا ميىن ٔبن ثلوم تَ اهلؤمتصاث اًيت ثـلس ٔبزياء اًلمم اًـصتَة و ما ًيجم ؾهنا مؼن ذتَوماسؼ َة ويه 

 ؿىل اًيحو اًخايل:  

 ذوز ألمّي اًـام يف جسوًة اهلياسؿاث اًـصتَة: -

اًـصتَؼة يف ضؼوء اًيعؼوض اًؼوازذت يف مِثؼاق ادلامـؼة ،و يف اًيؼؼام  ثخحسذ وػَفة ألمّي اًـؼام دلامـؼة اصلول

اصلاذًل ًلك من جمَس ادلامـة و ٔبماىهتؼا اًـامؼة،ٕال ٔبن اهلصنؼز اًسؼ َايس ًٔلمؼّي اًـؼام ٌَجامـؼة ومؼا ميىؼن ٔبن 

ة اهلياسؿاث اًـصتَة واًوساظة فامي تُهنا، و  كس ثعؼوز ًلسمَ ًِا.حـي ُشا ألذري ًضعَؽ تسوز ابزس يف جمال جسًو

ؾؼامتذ ؿََؼَ يف اًلِؼام مبِؼام اًوسؼاظة واًخوفِؼق وتؼشل ذوز ألمّي اًـام تسزخؼة هحؼريت ،ذمؼا ٔبذى ابولَؼس  ٕاىل الٕ 

ؾامتذ من ظصف اولَس ؿىل ألمّي اًـؼام حؼسا هحؼريا، فلؼس اكن ًـِؼس ٕاًَؼَ لكَؼا اهلساؾي اسلَست،وكس تَف ُشا الٕ 

ٌل ٔبن ألمّي اًـام نثريا مؼا ًلؼوم جبِؼوذٍ اًخوفِلِؼة تؼّي ٔبظؼصاف ابًلِام تسوز اًوس َط يف اًىثري من اذلالث ،ن

اًزناغ حىت كدي حلكَف اولَس هل،وكس ٔبًس جمَس ادلامـة يف ؿست ذوزاث ٔبزياء اهـلاذٍ ادلِوذ اًيت ًلوم ألمّي 

 اًـام ٌَوساظة تّي ٔبظصاف ىزاغ ؾصيب ما. 

ة اهلياسؿؼؼ - مل ٍىؼؼصش مؼؤمتص اًلّمؼؼة اًـصتَؼة وحؼؼوذٍ  اث اًـصتَؼة:ذوز ذتَوماسؼ َة مؼؼؤمتصاث اًلمؼة اًـصتَؼؼة يف جسؼًو

اًلاهوين هكؤسسة ذاذي َُلك ادلامـة ٕال إبضافة مَحؼق ٕاىل مِثؼاق ادلامـؼة حؼول الاهـلؼاذ اًسؼ يوي اهليؼخؼم 

 ولَس ؿىل مس خوى اًلمة.

ث كومِة يف مفؤمتصاث اًلمة اًـصتَة ثـلس ؿىل مس خوى اهلَوك و اًصؤساء،و كس وضبٔث ُشٍ اهلؤمتصاث ًخَحَة حاخا

ة تـغ اًزناؿاث اًـصتَة ،كري ٔبن ُشا اصلوز ثبٔ ص تبٔحواء اًـالكاث  ػصوف ؾعحَة نٌل اكن ًِا ذوز رمم يف جسًو

 اًسائست تّي ألهؼمة اًـصتَة. 

ة  ةل ٌَلِؼام تؼسوز رمؼم يف جسؼًو متثي مؤمتصاث اًلمة اًسمة ألساسؼ َة ٌضلتَوماسؼ َة اهلـؼارصت،و يه خمؼوةل ومؼُؤ

ا جتصتة موفلة مؼن جتؼازة اًـمؼي اًـؼصيب اهلضؼرتك و اهلياسؿاث و مـادل ة ألسماث و ًخفق اًىثريون ؿىل اؾخحاُز

 اًيت هتسف ٕاىل اختار موكف حٌلؾي هلواهجة مضلكة ٔبو حي ذالف.
1
  

                                      
1
ة اهلياسؿاث اًـصتَة يف ٕاظاز خامـة اصلول اًـصتَة،موحوذ ؿىل اهلوكؽ الاًىرتوين:   http://www.ahewar.org ؾحس اذلق رُيب،وسائي جسًو
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ة اًسؼَمَة ٌَمياسؿؼاث اًؼيت كؼس  ثَـة الاحامتؿاث اصلوزًة ًصؤساء اصلول واذلىومؼاث اًـصتَؼة ذوزا يف  اًدسؼًو

ل اًـصتَة ، من ذالل  حضوز ألظصاف اهلخياسؿة خَساث مؤمتص اًلمة ذمؼا ًـعؼي ٕاماكهَؼة مدؼارشت ثًضبٔ تّي اصلو 

ة.  ظصف اثًر مساؾََ من ٔبخي حي ارلالف وثلًصة وهجاث اًيؼص ٌَوظول ٕاىل جسًو

ة اهلياسؿؼاث اًـصتَؼة اهلسؼ خحسزة ٌَخىِؼف مؼؽ اًؼؼصوف  نٌل ثـخرب ذتَوماس َة اًلمؼة اًـصتَؼة ٕاحؼسى ٔبذواث جسؼًو

ًست،و ٍىون رعل من ذالل ظوزثّي ٕاما جهتَئة اهلياد اهلياسة من ٔبخي ثفامه ألظصاف اهلخياسؿؼة، ٔبو مؼن ادلس

ة ىزاغ ؾصيب ثضلك زئُيس.  ذالل الاحامتغ من ٔبخي جسًو

اًخحولث يف اهليعلة اًـصتَة و موكف خامـة اصلول اًـصتَةاهلعَة اًثاين: 
.2
 : 

 .وسوزاييف ًَخِا  ن ألسمةموكف خامـة اصلول اًـصتَة ماًفصغ ألول: 

صلكت إلهخفاضاث اًضؼـحَة يف اصلول اًـصتَؼة مذلؼريا يف ذوز ادلامـؼة اًـصتَؼة ذتَوماسؼ َا مبؼا ًؼامتىش مؼؽ  

حمؼاوةل جتيؼة اًيـؼصاث اصلاذََؼة ووضؼؽ مدؼاذزاث و  ،ذوزُا يف اًوساظة و حي ارلالفاث تّي اصلول اًـصتَؼة 

اذي اصلول اًـصتَة و اًيت يف اًلاًة مؼا ثؼؤذي كؼىل ٕاهـاكسؼاث احصاءاث ذتَوماس َة حتول ذون وكوغ اسماث ذ

ًوىن صلك موكف ادلامـة ؿرب جمَسِا اطلي ًضم اصلول ألؾضاء مذلؼريا ُؼو ألدؼص ؿؼرب ،ؿىل اهليعلة تبزٔسُا 

ثشتشة مواكف ادلامـة تّي لك ٔبسمة و ٔبدصى فاكهت إلس خجاتة مؼؽ ألسمؼة اٌََخِؼة وظؼول ٕاىل اظؼساز موكؼف 

 اًخسذي اًـسىصي يف ًَحا وذَؽ اًيؼام اًس َايس اًيب ابًلوت . مضرتك ًلعي

ؾضؼاء اًؼيت اتزت مؼا ن ثسؼخة مواكؼف اصلول الٔ ؾىس ألسمة اًسوزًة اًيت فضؼَت ادلامـؼة يف حَِؼا حؼىت الٔ 

َة ؿرب كصازاث ضس اًيؼام و حمؼاوةل وضؼؽ اظؼص ثًضؼ َعَة ذتَوسؼ َا ؿؼرب وسؼعاث  جس خجَة ٌَضلوظاث اصلًو

هـسام اًصؤًة اهلس خلدََة اًس َاس َة و اصلتَوماسؼ َة بٔ  ٕاىل ًصغ ؿىل اًخسذي اًـسىصي وظولًحـثاث و اتزت اًخح

 دلامـة يف حي ألسمة اًسوزًة ذلس ألن .

 

 

                                                                                                                        
1
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دِة،تسوز سيك َلس، "كصازاث ادلامـة اًـصتَة. ُي يه حصوت ٔبن ثوافق معاحل؟"، حصَفة اًس َاسة ا 02   .2011هومفرب  30ًىًو

 .2011ًؤي اهلسُون، "اًصتَؽ اًـصيب وكوت ادلامـة اًـصتَة اهلفاحئة"، حصمجة: ؾٌلذ كامن، مصنز كٌعصت ٌضلزاساث واًححوج، ذمضق، 5- 
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 .يف ًَخِا  موكف خامـة اصلول اًـصتَة من ألسمة  -بٔ 

اهلؼبًٔوف،  ًـخرب موكف خامـة اصلول اًـصتَة من ألسمة اٌََخِة كري مسؼ حوق رلصوهجؼا اهلفؼاحئ ؾؼن هنجِؼا 

 ثووس ومرص. يفحساج الٔ س خثٌاء ذاظة ٔبهَ ٔبؾلة موكفِا اذلَاذي اًسَيب من إ حِر صلك 

فلس خاء موكفِا هلعة حتول رممة، حِر ثـاظت ادلامـة إبجياتَة واحضؼة مؼؽ ألسمؼة اٌََخِؼة مٌؼش تؼساٍهتا،  

 12ختشث كؼصازا يف إ ؿان ما ختشث موكفا زمسَا من ألحساج ًخيحاس ٕاىل اًثواز ضس اًيؼام اًلامئ، مث زس إ حِر 

ابهلوافلة ؿىل فصط حؼص حوي ؿىل ًَخِا من ٔبخي حٌلًة اهلسهَّي، نٌل رمس موكف ادلامـة اًـصتَة  2011مازش 

َِم  1973اًعًصؼؼق ٕلظؼؼساز كؼؼصاز جمَؼؼس ألمؼؼن زمق  اًلؼؼايض تخؼؼسذي كؼؼواث حَؼؼف اًضؼؼٌلل ألظَيسؼؼ، وختؼؼًو

 ظالحِة فصط اذلؼص ادلوي ومصاكدة جناؾخَ.

ؾخحؼازاث، ٔبمهِؼا: حؼصض ادلامـؼة ؿؼىل اختؼار إ كف ادلامـة من ذلاةل يف ًَخِا ثفسرٍي مؼن ذؼالل ؿؼست ووخس مو 

موكف ٕاجيايب ابٕلحنَاس اهلحىص ٕاىل خاهة اًثواز، ثؼسازاك مهنؼا هلوكفِؼا اًسؼَيب ٕاساء مؼا حؼسج يف ثؼووس ومرصؼ، 

َؼؼة جضؼؼري ٕاىل وحؼؼوذ ثوافؼؼق ذويل خبعؼؼو  ض اًخؼؼسذي ارلؼؼازيج ًفؼؼغ ابٕلضؼؼافة ٕاىل ٕاذزاوِؼؼا ٔبن اهلـعَؼؼاث اصلًو

َا س َعسز ؾن كًصة مـَيا فصط اًخسذي ألحٌيب ٕلسلاظ اًيؼام اًلامئ، وٕان اكن حتؼت  اًزناغ، ؤبن كصازا ذًو

رًزـة حٌلًة اًضؼـة اٌََؼيب، فؼنل جتؼس ادلامـؼة تؼّسا مؼن اختؼار موكفِؼا ُؼشا، ذزءا هلؼا سؼ َلال ؾؼن مصهتؼا اجتؼاٍ 

ضـة اٌََيب، يف اًوكت اطلي حتصهت فَِ اصلول ألحٌحَة ًصفؽ اًؼؼنل جتاوساث ''اًلشايف''، وختارًِا ؾن هرصت اً 

 ؾيَ، وٕاسلاظ اصلٍىذاثوزًة ؾن اكُهل.

وذما سِي موكف ادلامـة هبشا ارلعوض، ؿالكاث ًَخِا اًصمسَة اًسُئة مؽ ؿؼسذ مؼن اصلول اًـصتَؼة لسؼ امي ذول 

 .ألذريت ارلََج، ويف ملسمهتا: اهلمَىة اًـصتَة اًسـوذًة وكعص يف اًس يواث

هلساما حاذا حول حتسًس اًلؼصاز، حِؼر إ كدي ٕاس خعساز كصاز اًخسذي اصلويل ٌَلواث، ؾلس احامتغ ظازئ صِس 

زاي واًسؼوذان واٍؼمين، ودؼصح ُؼشا حزمعت ذول جمَس اًخـاون ارلََجي ثَاز اهلوافلة، فامي زفضت ادلزائص وسو 

 .ايف بٓدص اهلعاف ابهلوافلة ؿىل فصط اذلؼص ؿىل ًَخِٕلحامتغ ا

نٌل كصز وسزاء ارلازحِة اًـصة ثلسمي اهلساؿساث اًـاخةل ٌَضـة اٌََيب ، وفذح كٌواث اثعال مؽ اولَس  

ؾخرب ألمّي اًـام ٌَجامـة اًـصتَة يف مؤمتص حصفؼي كؼصاز وسزاء ارلازحِؼة فؼذح كٌؼواث إ اًوظين إلهخلايل اٌََيب، و 

 ا تَؿرتافا معََإ ثواظي مؽ اولَس اًوظين إلهخلايل اٌََيب 

ل ًـؼين اطلي اكن يف ٕاظؼاٍز اًـؼام كؼصاز جمَؼس ادلامـؼة فؼصط حؼؼص حؼوي ؿؼىل ألحؼواء اٌََخِؼة  ثضؼمنوكس 

جمَس ألمن اصلويل اطلي هل ٔبن ًلصز ما ٍؼصاٍ ظحلؼا هلحؼاذئ اًلؼاهون ٔبهَ ثضمن معاًحة  ٕال اًخسذي اًـسىصي ، 

معََة وكائَؼة  ؿىل ٔبن ٍىون اذلؼصؾحازت ؾن َا، اصلويل ومِثاق ألدم اهلخحست وحلوق إلوسان اهلخـازف ؿَهيا ؿاهل 
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اكن مهنؼا  مصاؿؼات اًسؼ َاذت واًسؼالمة صلول ادلؼواز، سؼواء مؼؽًوُست ؾسىًصة قصضِا حٌلًة اهلسهَّي اٌََحُّي، 

اصلويل  جمَؼس ألمؼن ٔبظؼسز ،اًخؼسذي اصلويل هتؼادازنوم  ةخامـة اصلول اًـصتَؼ ،وهخاخا هلوكفاًـصتَة ٔبو إلفًصلِة

.2011تََخِا ًس ية  ّيارلاظ 1973و1970 ٍناًلصاز دم اهلخحست ًلٔ  اًخاتؽ 
1

 

 .يف سوزاي  موكف خامـة اصلول اًـصتَة من ألسمة -ة

وكفِا ضس ًَخِا هلمٌحى ملاٍص هل  اكن موكف ادلامـة ٕاجتاٍ ألسمة اًسوزًة  
2

و اطلي مص مبصاحي هخج ؾهنا 

اًـصتَة حنو اًخيسًس تبٔؾٌلل اًـيف يف سوزاي و  كصازاث و مداذزاث مذـسذت حصيم يف ٍلَِا مواكف ادلامـة

                                      
 

1
،خامـة ادلَفة 12وساهَة ،ؿسذ ٔبهؼص :جن ؿُىس ٔبمحس ،مسى مرشوؾَة اًخسذي اصلويل سلاًة حلوق إلوسان ،ملال وزيق مًضوز مبجةل اذللوق و اًـَوم الٕ  

،2012. 

 ارلعّي تََخِا ماًًل :  1973و  1970ثضمن اًلصاٍزن 

عاًة اًسَعاث اٌََخِة  توكف اًـيف واحرتام حًصة اًخجمـاث و ا - ًصٔبي و ضٌلن ذدول ٕاذاهة اىهتااكث حلوق إلوسان و ٔبؾٌلل اًلمؽ  اًيت حتسج يف ًَخِا  و ًو

 مساذاث اًعحَة و إلوساهَة وواكلث إلكازة. اهلصاكدّي ، و ضٌلن مصوز الٕ 

 ٕاحاةل اًوضؽ ٌَمحوكة ادليائَة اصلًوَة و ًو  تخـاون اًسَعاث اٌََخِة يف ُشا اًضبٔن . -

 حؼص ثوزًس ألسَحة ومٌؽ سفص تـغ زموس اًيؼام و جتمَس ٔبزظسهتم اهلاًَة اًيت ًخضمهنا اًلصاز مؽ وضؽ دلية حزاءاث ًخيفِش رعل.  -

 1973سوذًة ثعحَق ُشا اًلصاز، مت اختار اًلصاز زمق ومؽ حم -
1

اطلي ٔبنس ؿىل اًخسذي اصلويل إلوساين يف ًَخِا وفق اهلٌلزساث اًيت ًلوم هبا جمَس ألمن ،حِر 

صاز اًساتق ، ؤبكص كِام مٌعلة مت اختار اًلصاز تياء ؿي مداذزت فصوس َة جًصعاهَة و تياءا ؿىل ظَة ثلسمت تَ خامـة اصلول اًـصتَة وثضمن اًخبٔهَس ؿىل هط اًل

 حؼص حوي واًيت جس خوحة اًخسذي اًـسىصي و ُشا ماحسج من ظصف فصوسا و جًصعاهَا و اًولايث اهلخحست ألمٍصىِة وتـسُا اهؼم اذلَف ألظَيس

 َحة و جتمَس ٔبظول زموس هؼام اًلشايف. ٌَـمََاث اًيت اسدٌس فهيا اصلول اهلخسذةل ٕاىل كصاز جمَس ألمن اًلايض حبٌلًة اهلسهَّي مؽ ٕاتلاء حؼص ألس

سنل و ألمن اصلًوَّي ؿىل ىل اًصمغ من ٔبن اًخسذي يف ًَخِا اسدٌس ؿىل اًفعي اًساتؽ من مِثاق الٔدم اهلخحست اطلي خيول جمَس ألمن اًخسذي يف حاةل هتسًس اً  -

اصلول اًىربى يف ٕاظساز ؿىل ثبًَٔسُا فان ُشا اًخسذي ًحلى را ٔبتـاذ لثـس خاء تعَة من خامـة اصلول اًـصتَة اًيت ٔبس يسث 1973وخباظة وان ٕاظساز اًلصاز 

حست ؿىل الاسدامثزاث ٔبن حىون سايذت اًيفور يف صٌلل ٕافًصلِا ذاظة من خاهة فصس يا اًيت مت ثلَُهبا يف اهليعلة هدِجة ؾوامي اكذعاذًة و س َعصت اًولايث اهلخ

 ظاز إلوساين ويف اًلاًة اكن كائحا يف اًخسذي تََخِا و خاءث اهلعاحل الاكذعاذًة يف ُار الاجتاٍ تلوت.اًحرتوًَة و ثبِٔت مؽ جًصعاهَا و طلعل فان الٕ 

ابذلؼص ؤبمام ثبًَٔس اصلول اهلواًَة ٌَولايث اهلخحست ٌَخسذي ويه اصلول اًـصتَة  1973= و ٕا ص اًخسذي اصلول يف ًَخِا و ظسوز اًلصاز ارلاض

ت،....... ..،كامت رسعَاث اهفعَت ؾن اًيؼام اٌََيب تخبٔسُس اولَس الاهخلايل طلي وخس ضاًخَ مؽ اصلول اًلصتَة اًيت ٔبؾعخَ اصلمع اهلايل كعص،إلمازاث،اًىًو

ََيب واث اًيؼام اٌ و حىت يف تـغ ألحِان اصلمع اٌَوحس يت متثي يف اًسالخ و ارلرباء اًـسىًصّي ذما ًيشز تخسذي ؾسىصي جصي يف حاةل تلاء اًوضؽ ؿَََ تّي ك

َول ذما س َؤذي ٕاىل و اهلـازضة اٌََخِة اهلمثةل يف اولَس الاهخلايل و اًيت حـَت ًَخِا جسلط يف حصة ٔبََُة سدذعوز مؽ مصوز اًوكت يف حاةل ؿسم ٕاجياذ اذل

 اًخبٔزري ذول ادلواز ذاظة ادلزائص اًيت جضلك انرب حسوذ مـِا.

2
 : ٔبجصس كصازاث ادلامـة اًـصتَة ذلي الٔسمة اًسوزًة 

  . 2012/ 22/7كصاز ادلامـة اًـصتَة تخازخي 

  2011هومفرب  12تخازخي  كصاز جمَس خامـة اصلول اًـصتَة -

 27/11/2011كصاز جمَس خامـة اصلول اًـصتَة تخازخي  -

  2012ًياٍص  23كصاز ادلامـة اًـصتَة تخازخي  -
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ظالحاث ٌَيؼام ذاذي مؤسساثَ ، و يف هفس اًوكت ثعوزث اًلصازاث اًعاذزت ؾن ادلامـة إ اهلعاًحة إبحصاء 

ة سوزاي يف ادلامـة ٔبو وضؽ ؿربإ ضس اًيؼام اًسوزي  اكهتؿرب مصاحي  س خعساز كصازاث ثخـَق تخجمَس ؾضًو

ة و ؾسىًصة سوزًة ، وثخين إلثالف اًسوزي وحىومة مؤكذة وظول ٕاىل حصاءاث ضس رسعَاث س َاس َإ 

و اًخحًصغ اًـصيب ؿىل كعؽ مجَؽ ٔبصاكل اًـالكاث ،هكمثي زمسي ًسوزًة ذون اًيؼام اًصمسي  ُشا ألذريمٌح 

ي اصلتَوماس َة والثعالث مؽ اًيؼام اًسوزي و ٕاهتامَ جبصامئ ٕاوساهَة و اٍهتجري اًلرصي ٌَمواظيّي ،و مت ًو

اتَة و  ة و اًثلِةل إ ازلاؿاث إلُز ..و صلكت اهلحاذزاث اًـصتَة ذلي ألسمة .س خـٌلل ألسَحة اًفذانة اًىميَاًو

َة و رعل تخـَّي مدـوج مضرتك و ُو اًس َس "ألدرض إلجصاُميي" ،و اطلي اكهت  ابًخوافق مؽ اهلحاذزاث اصلًو

 حـي تخـجَي ٕاس خلاًخَ .ا هجوذٍ يف اذلَول اًسَمَة و ًىن لكِا ابئت ابًفضي ذم

 .بٔفاق اًًضاظ اصلتَومايس اهلضرتك دلامـة اصلول اًـصتَة  اًفصغ اًثاين :

زخت حهل ٌَزناؿاث و مت ثوس َؽ بٔ ٕارا اكن اًًضاظ اصلتَومايس ازلاؾي كس اث ٔبلكَ يف نثري من ألحِان و  

َة و إلكَميَة اكٔلدم اهلخحست و الٕ إ اًـمي تَ يف  ٕال ٔبهَ ؿىل اهلس خوى اًـصيب  ،حتاذ ألوزيبظاز اهليؼٌلث اصلًو

ن ألهؼمة اًس َاس َة ذاذي  ماسال كري جمسي و ثـرتضَ اًىثري من اًعـوابث اًياجتة ٔبساسا ؾن ظحَـة حىٍو

ُاثَ اصلول ألؾضاء يف خامـة اصلول اًـصتَة ثسخة ٕادذالف ثوهجاهتا إلكذعاذًة و اًس َاس َة و معاذلِا 

شة اهلواكف اهلخـسذت ٌضلول يف مـادلهتا ٌَلضااي اًـصتَة ٔبو ثغل اًيت ثخعي ابصلول ايلخَفة ،ابٕلضافة اىل ثشت

اًـصتَة ؿرب ذمازسة اصلتَوماس َة اًفصذًة اًيت ثلوط اًـمي ازلاؾي و جتـي موكف ادلامـة ذتَوماس َا كري ملٌؽ. 

ة او اًحـثاث اصلتَوماس َة اًًضاظاث اصلتَوماس َة اًـصتَة ؾن ظًصق مٌسويب اؾضاء ادلامـ بٔ ويف اًلاًة ما ثحس

 ؾضاء يف حس راهتا و ًىهنا ل ثـس ان ثحلى مست وثخوكف او ًمت ؾصكةل اؾٌلًِا من ظصف اصلول الٔ 

نٌل ٔبن خسًة اًًضاظ اصلتَومايس يف ضوء ادلامـة اًـصتَة ل ًَق حصحااب هحريا ،ذاظة يف ضوء ثضازة اهلعاحل 

و اًربوثوهولث اصلتَوماس َة ٔبو اًخـامي مؽ بٔ اظ سواء يف اهلفاوضاث و ؿىل احرتام اصلول اًـصتَة ًيخاجئ ُشا اًًض

 اًوفوذ اصلتَوماس َة اهليؼومة حتت ًواء ادلامـة اًـصتَة .

                                                                                                                        
  2012/ 5/8كصاز ادلامـة اًـصتَة تخازخي 

 .2013مازش  26صلوحة تخازخي اًحَان ارلخايم ًلمة ا  -
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اًضلوظ اًيت متازسِا اصلول اًىربى اكًولايث اهلخحست ألمٍصىِة ؿىل اصلول اًـصتَة جتـي اهلعاحل  -

 ىذالث ؾصتَة قصتَة نسول ارلََج ضس ٕاٍصان مثال .ثخضازة وثحلى اًـمي ازلاؾي تـَسا يف ضوء وحوذ ح 

اًيؼام اًلاهوين ٌَخعًوت ذاحي ادلامـة وضـف اًَِئاث اهلىوهة ًِا جتـي من اًًضاظ اصلتَومايس  -

 تي كري مؤسس من حِر اهللازتة اًلاهوهَة و اًس َاسة و حىت إلكذعاذًة ،ازلاؾي كري ذمىن 

ت اًس َاس َة ٌضلول ألؾضاء يف ادلامـة ًوضؽ ٕاظاز ذتَومايس ٕاهـسام اًصؤًة اصلتَوماس َة و ضـف إلزاذ -

َا و ٕاكَميَا وكس اهـىس ُشا اًضـف يف ٔبسماث ًَخِا و  مضرتك و ثوحِس اهلوكف اصلتَومايس يف مـادلة اًلضااي ذًو

 سوزاي .

 و طلا ل ميىن ٔبن هخعوز وضاظ ذتَومايس مض خازك حتت ًواء خامـة اصلول اًـصتَة ٕال من ذالل ثوحِس

مواكف اصلول ألؾضاء واجياذ َُئة مضرتنة ثلوم هبشا اًـمي و ثوس َؽ هعاق اًًضاظ اصلتَومايس ٕاىل ص ىت 

 اولالث مبا خيسم موكف اصلول اكمةل تسون اس خثٌاء .

ت ؿىل ٔبي وضاظ ذتَومايس مضرتك و اؾامتذ اًَاث ًخيفِش هخاجئَ .  وضؽ اظاز كاهوين حمسذ ًعًصلة اًخعًو

 : ذامتؼؼؼؼؼة

َة وجصوس اًخىذالث إلكذعاذًة و اًس َاس َة و سايذت اًخـاون اصلويل يف   ضوء مس خجساث اًـالكاث اصلًو

ٔبظحح من اهللدول ىصى ٔبؾٌلل س َاذًة ٌضلول ًمت ٕاكامهتا يف ٕاظاز مضرتك، و كس جصس رعل يف اًًضاظ اصلتَومايس 

َة و تسٔب ذمازس خَ ؿىل هعاق واسؽ ذاذي ُاثَ اًَِئاث هلا هل من ٕاجياتَاث ثيـىس يف  ذاذي اهليؼٌلث اصلًو

حرص ٔبظصاف اًـمََة اصلتَوماس َة وثوحِس مواكف اصلول ألؾضاء يف اهليؼٌلث و سِوةل ثيفِشٍ و اًخحنك يف 

َة من ٔبخي ذمازسة اًًضاظ اصلتَومايس هون  مصاحهل ،و كس اكن ٌَجامـة اًـصتَة ٕاظاز مامتزال مؽ اهليؼٌلث اصلًو

 يب و ًؤذي ٕاىل هخاجئ ٕاجياتَة ؿىل اصلول اًـصتَة يف ص ىت اولالث .ٔبهَ ًٍزس من ثوحِس اهلوكف اًـص

و كس ٔبوخسث ادلامـة اًـصتَة مؤسساث و َُئاث اتتـة ًِا كاذزت ؿىل مدارشت اًًضاظ اصلتَومايس يف حي 

الث و ٍمتخـون إبمذَاساث  اًلضااي من لك ادلواهة ذاض و ٔبهنا ثخوفص ؿىل دلان فٌَة وموػفّي هلم مُؤ

َة ،ٕال ٔبن وضاظ ادلامـة ًحلى ذون ٔبن ٍصق ٕاىل موكف ذتَومايس مضرتك يف ضوء  اًحـثاث اصلتَوماس َة اصلًو

َة من اصلول اًىربى ،وؿسم وحوذ ٕازاذت  إلدذالفاث يف اًصؤى و اهلعاحل كري اهلضرتنة و وحوذ ضلوظ ذًو

ي ٕاس خحاةل ٔبن ىصى ؿىل من ظصف ألهؼمة اًـصتَة يف ٕاجياذ سخِي ًخفـَي وضاظ ادلامـة ذتَوماس َا ذما حـ

ألكي ؿىل اهلسى اًلًصة بٔي وضاك ذتَومايس مضرتك يف ضوء اًخحولث اًيت صِسهتا اهليعلة اًـصتَة و ٔبزحدت 

َة .  فَِ ادلامـة ضـفِا اصلتَومايس و ؿسم كسزهتا ؿىل حي اًلضااي اًـصتَة ٕال ابٌَجوء اىل اًَِئاث اصلًو
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 اهلصاحؽ :

  1982، ،إلسىٌسًزةاصلاز ادلامـَة ، 2،اًخيؼمي اصلويل،ظ س اًسـَساصلكاق ، اصلكاق َلَلس سـَس. 

 - َؼؼة و ذوزٍ يف ٕازسؼؼاء كواؿؼؼس اًلؼؼاهون َلؼؼس سؼؼـَس اصلكؼؼاق ، اًيؼًصؼؼة اًـامؼؼة ًلؼؼصازاث اهلؼؼيؼٌلث اصلًو

 .1974اصلويل،مًضبٔت اهلـازف ، إلسىٌسًزة ، 

 َؼؼة يف اًلؼؼاهون اصلويل وزاٍ كؼؼري مًٌضؼؼوزت ،لكَؼؼة اذللؼؼوق ،زسؼؼاةل ذنخؼؼ َلؼؼس اكمؼؼي ايكوث،اًضرعؼؼَة اصلًو

 .1980مرص ،، ،خامـة اًلاُصت

  َة و إلكَميَة ،مشهصت ماحس خري كري جن ؿُىس ٔبمحس ،اًيؼام ألمين إلكَميي اًـصيب يف ضوء اهلخلرياث اصلًو

 .2010مًضوزت ،لكَة اذللوق و اًـَوم اًس َاس َة ،خامـة ادلَفة ،

  مصنز ذزاساث :،تريوث1َة ذزاسة س َاس َة اتزخيَة، ظخامـة اصلول اًـصت  ،ؾحس اهليـم امحس فازش

 .1986اًوحست اًـصتَة ،

 -.مِثاق خامـة اصلول اًـصتَة 

  ،و  ىذحؼة ذاز اًثلافؼة ًٌَرشؼم ؿَوان  دضري ؾحس اًىصمي،اًوس َط يف اًلاهون اصلويل اًـام ،اًىذاة اًصاتؽ

 .1997،ًحيان،اًخوسًؽ

  ٔصلول اًـصتَة وظصق جتاوسُا<<،مشهصت ماحس خري ،كسؼم جمس زمضان حفةل،??اًـوائق اًيت ثواخَ خامـة اب

 .2005اذللوق،لكَة اذللوق، خامـة ابثـٌـة،

  اًيؼام اصلاذًل ًٔلماهة اًـامة دلامـة اصلول اًـصتَة. خامـة اصلول اًـصتَة ،واًيؼام اصلاذًل ولَس 

  1974،: مًضات اهلـازفإلسىٌسًزة،خامـة اصلول اًـصتَة ذزاسة كاهوهَة و س َاس َة ،َلس ظَـت اًليميي  

 1992،،ادلزائص،اهليؼٌلث إلكَميَة و هؼام ألمن ازلاؾي ،ذًوان اهلعحوؿاث ادلامـَة توسانذت مـمص 

  1953ٕاثفاكِة مزااي وحعاانث خامـة اصلول اًـصتَة. 

 1950ًـام  مـاُست اصلفاغ اهلضرتك واًخـاون إلكذعاذي. 

  ة اهلياسؿاث اًـصتَة يف ٕاظاز خامـة اصلول اًـصتَة،موحوذ ؿىل اهلوكؽ ؾحس اذلق رُيب،وسائي جسًو

  http://www.ahewar.orgإلًىرتوين:

http://www.f-law.net/law/threads/67656-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1953
http://www.ahewar.org/
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 ، 2006، ،تريوث، مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة 7ظ َلس ادلزوة، اًخيؼمي اصلويل. 

 ََة19عحَفة إلحتاذ إلمازاثَة، ملال مًضوزت مـة اًـصتَة ومبٔسق اًخلَري"،ٔبمحس ًوسف ٔبمحس،"ادلا  حًو

2011.  

 ،َة  مصنز ألُصام ٌضلزاساث،مرص،سن ٔبتو ظاًة،"اهنَاز خامـة اصلول اًـصتَة"،جمةل اًس َاسة اصلًو

 .2011ًوًَو 

  وز مبجةل جن ؿُىس ٔبمحس ،مسى مرشوؾَة اًخسذي اصلويل سلاًة حلوق إلوسان ،ملال وزيق مًض

 .2012،خامـة ادلَفة ،12اذللوق و اًـَوم إلوساهَة ،ؿسذ 

  ،"ملال ٔبمحس ًوسف ٔبمحس ،اسرتاثَجَة، مؤسسة ألُصام ، "اٍمين. تساًة خسًست ورمام ؾسريت

 .2011ًياٍص  30عحَفة إلحتاذ إلمازاثَة، مًضوزت 

 عحَفة ملال مًضوزت حل؟"،تسوز سيك َلس، "كصازاث ادلامـة اًـصتَة. ُي يه حصوت بٔن ثوافق معا

دِة،  .2011هومفرب  30اًس َاسة اًىًو

 اًصتَؽ اًـصيب وكوت ادلامـة اًـصتَة اهلفاحئة"،مصنز كٌعصت ٌضلزاساث حصمجة: ؾٌلذ كامن  ًؤي اهلسُون" ،

 .2011واًححوج، ذمضق، 

  ارلاظّي تََخِا .اًعاذٍزن ؾن جمَس ألمن اصلويل   1973و  1970اًلصاٍزن 

 - اهلخـَق ثسوزاي 27/11/2011ـة اصلول اًـصتَة تخازخي كصز جمَس خام 

  اهلخـَق ثسوزاي  2012/ 22/7كصاز ادلامـة اًـصتَة تخازخي 

 - اهلخـَق ثسوزاي 2011هومفرب  12تخازخي  كصز جمَس خامـة اصلول اًـصتَة 

 -  اهلخـَق ثسوزاي 2012ًياٍص  23كصاز ادلامـة اًـصتَة تخازخي 

 اهلخـَق ثسوزاي 2012/ 5/8زخي كصاز ادلامـة اًـصتَة تخا 

 -   2013مازش  26اًحَان ارلخايم ًلمة اصلوحة تخازخي . 
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 إلسدامثز يف ادلزائص تّي اًيعوض اًلاهوهَة و اًواكؽ

 خامـة مس خلامنَلس،ألس خار/معوز 

 ملسمة:

حمنَة اهلؤسساث اًعلريت واهلخوسعةًـس إلسدامثز ٔبحس ملوماث  
1
حٌيب اهلحارش جضجَؽ إلسدامثز الٔ  ؿرب 

 مزااي، نٌل ٔبن ًإلسدامث  من ملوماثذاظة يف اًلعاغ اًفاليح واًعياؾي واًس َايح هلا جسرص تَ ادلزائص 

ونشا اًخوس َؽ يف ثشفلاث اًخجازت واًخـجَي ًـمََة اًخمنَة  ،يلي اًخىٌوًوحِامذــست حزاظة ما ثـَق ت 

إلكذعاذًة
2
. 

ِشا معَت ادلزائص ؿىل سن ٍلوؿة مـخرب      ت من اًدرشًـاث من ٔبخي ثَعَف مٌاد إلسدامثز ، وهسة زلة ًو

اهلسدمثٍصن ألخاهة ؾن ظًصق ماثضميخَ ُشٍ اًدرشًـاث من حمفزاث وضٌلانث وٕاوضاء ًَِئاث ثخىفي تخبٔظري 

ا ٕال ٔبن ادلزائص مل ثعي ٕاىل سايذاث مـخربت يف ثشفق إلسدامثز ألحٌيب،  إلسدامثز ، ُشٍ اًدرشًـاث زمغ نرُث

ي ما ٔبذى تيا ٕاىل ظصخ ٕاصاكًَة  ُشا ُي اًدرشًؽ اذلايل اهلخـَق ابٕلسدامثز نفِي جبشة إلسدامثز ألحٌيب ؟ ُو

 فـال اًواكؽ اذلايل  ًإلسدامثز ألحٌيب يف ادلزائص ًـىس ماثضمن اًدرشًؽ من حمفزاث ؟ 

 وسوف حناول إلخاتة ؾن ُشٍ إلصاكًَاث يف زالزة حماوز ويه:

 .   اُميي ًإلسدامثز ألحٌيب اهلحارشإلظاز اهلفٔبول : 

 إلظاز اًدرشًـي واًخيؼميي ذلوافز إلسدامثز ألحٌيب اهلحارش يف ادلزائص. اثهَا :

 اًواكؽ اذلايل ًإلسدامثز ألحٌيب اهلحارش يف ادلزائص. اثًثا :

 

                                      
1
اساث ، اولضل حٌلل دصصوص و محزت اًـواذي ، حنو ٕازساء ٕاسرتاثَجَة مذاكمةل ًخمنَة ظاذزاث اهلؤسساث اًعلريت واهلخوسعة ، جمةل اًواحاث ٌَححوج واصلز  

 43، ض  2014اًساتؽ ، اًـسذ اًثاين ًس ية 
2
حضلان اًيت متص مبصحةل ٕاهخلال ، هؼصت حتََََة ٌَماكسة وايلاظص، جمةل ٕاكذعاذايث صٌلل ٕافًصلِا ، اًـسذ ألول ،ض ًسسان َلس ، إلسدامثز ألحٌيب اهلحارش يف اً  

135 
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 ٔبول : إلظاز اهلفاُميي ًإلسدامثز ألحٌيب اهلحارش

 حارش  ثـًصف إلسدامثز ألحٌيب اهل  -1

ميىن ثـًصف إلسدامثز ألحٌيب اهلحارش ؿىل ٔبهَ ٕامذالك ألفصاذ بٔو اهلؤسساث كري اهللميَّي دلزء ٔبو لك     

إلسدامثزاث يف مرشوغ مـّي مؽ اذلق يف اهلضازنة يف ٕاذازت ُشا اهلرشوغ ٔبو اًس َعصت اًاكمةل يف ٕاذازثَ ، 

ي ورعل سـَا وزاء زحب ٔبوفص بٔو ؾٌلةل ٔبزدط ًفذح ٔبسواق خ سًست ، فضال ؿىل كِام اهلسدمثص ألحٌيب تخحًو

هكَة من اهلوازذ اهلاًَة واًخىًٌووحِة ، وارلربت اًفٌَة يف مجَؽ اولالث ٕاىل اصلول اهلضَفة
1
. 

ٕار ًـخرب ظيسوق اًيلس اصلويل ٔبن إلسدامثزاث ألحٌحَة اهلحارشت يه ثغل إلسدامثزاث اهلوهجة ٕلكذياء ٔبو سايذت 

ؤسسة ثلوم تًضاظاهتا يف إلكَمي إلكذعاذي ًحضل بٓدص واًيت ٍمتخؽ هبا اهلسدمثص اهلحارش تسزخة مٌفـة ذامئة يف م

هحريت من اًيفوذ واًصكاتة واًفـاًَة
2
 . 

 ثعيَفاثَ -2

ثوخس ؿست ثعيَفاث ًإلسدامثز ألحٌيب اهلحارش فميىن ثعيَفَ ؿىل ٔبساش مـَاز اًًضاظ اًوػَفي     

وغ هلا حىون معَلة ٔبو مضرتنة ، ٔبو ظحلا صلزخة اًًضاظ إلهخايج ٔبو اًخجازي ٌَمرشوغ ٔبو ظحلا هلَىِة اهلرش 

ةل ألخي( ٔبو ظحلا هلـَاز اصلوافؽ ٔبو هلـَاز اًزمن ) كعريت ٔبو ظًو
3
 . 

ٕال ٔبن ُشا ألذري ًـخرب من ٔبمه اًخعيَفاث ادلسًست وتسوزٍ ًعيف ؿست ثعيَفاث حمتثي يف إلسدامثز اًحاحر 

ر ؾن ألسواق واًحاحر ؾن اًىفاءت واًحاحر ؾن ٔبظول ٕاسرتاثَجَةؾن اهلعاذز ، واًحاح
4
. 

 

 

                                      
1
ض  2010خوسًؽ ، ظحـة ؾعام معص مٌشوز ، حمسذاث إلسدامثز ألحٌيب اهلحارش يف ػي اهلخلرياث إلكذعاذًة اصلًوَة ، ذاز اًخـَمي ادلامـي ٌَعحاؿة واًًرش واً  

11 
2
 99، ض  2010تًوصابخ قًصة ، اًـوامي اىلفزت دلشة إلسدامثزاث ألحٌحَة وظصق ثلِميِا ، ذزاسة حاةل ادلزائص ، جمةل اًحاحر ، اًـسذ اًـارش، س ية  
3
 11ؾعام معص مٌشوز، مصحؽ ساتق ،ض 
4
"ذزاسة ملازهة" ، مشهصت ملسمة ًيَي صِاذت اهلاحس خري يف اًـَوم إلكذعاذًة ساؿس توزازي ، اذلوافز اهلميوحة ًإلسدامثز ألحٌيب اهلحارش يف ذول اهللصة اًـصيب 

 12ض  2008 - 2007، فصغ ٕاكذعاذ ذويل، خامـة اذلاح رلرض ابثية ، 
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 بٔمهَخَ  -3

ٕان ٔبمهَة إلسدامثز ألحٌيب اهلحارش حمتثي ٔبساسا يف حتلِق ٔبُساف ُامة حمتثي يف اًدضلَي ، وسايذت اهلـصفة     

ًزس من إلذاًزة ورمازت اًـٌلل وهلي اًخىٌوًوحِا ، نٌل ٔبهَ ًلوم تسمع اًخمنَة إلكذعاذً ة ٌضلول اهلضَفة ، ٍو

َة مسامههتا يف إلهخاح واًسوق اصلًو
1
ي ارلازيج حِر حي إلسدامثز ألحٌيب   ، نٌل ًـخرب من ٔبمه معاذز اٍمتًو

ا حمي اهلعاذز اًخلََسًة اهلمتثةل يف اًلصوط اًثيائَة واًلصوط من اًحيوك اًخجاًزة وكرُي
2
. 

و معسز ًسس جفوت اهلوازذ اىلََة وحتلِق  سايذت يف مـسلث منو اًياجت اىلًل ، نٌل ًـخرب ٔبًضا اىلصك ألسايس ُو

ًـمََة اًخعسٍص
3
. 

 هَا : إلظاز اًدرشًـي واًخيؼميي ذلوافز إلسدامثز ألحٌيب اهلاثرش يف ادلزائصاث

 اًخـسًي اهلس متص ٌَدرشًؽ اهلخـَق ابٕلسدامثز -1

 وحوذ فصض حِست ًـمََاث إلسدامثز ألحٌيب ابٕلضافة ٕان ٕاس خلعاة إلسدامثز ألحٌيب اهلحارش ًـمتس ؿىل    

ٕاىل متخؽ اصلوةل ابٕلس خلصاز إلكذعاذي واًس َايس وإلحامتؾي
4
،  فدـس ثـصط إلكذعاذ اًوظين ًٔلسمة اهلاًَة  

 12اهلؤزد يف  88/25، ٔبزمغ اًسَعة ؿىل اًخفىري يف إلسدامثز وحىصش رعل من ذالل اًلاهون  1986س ية 

ََة  اهلخـَق ابٕلسدامثز اًوظين ارلاض 1988حًو
5
اهلخـَق  1990ٔبفًصي  14اهلؤزد يف  90/10، واًلاهون  

ابًيلس واًلصط 
6

، وحتفزيا ًإلسدامثز ألحٌيب وثلَريا ٌظلُيَة اًساتلة ، رشغ اهلرشغ ادلزائصي يف ثـسًي كواهّي 

ـَق ترتكِة إلسدامثز اهلخ 1993ٔبنخوجص 05اهلؤزد يف  93/12إلسدامثز مبوحة اهلصسوم اًدرشًـي 
7
. 

                                      
1
اًفـًل يف إلكذعاذ اًـاهلي" لكَة تَـوح تَـَس ، ثبٔزري اًضفافِة ؿىل خشة إلسدامثزاث ألحٌحَة اهلحارشت ، هلَخلى اصلويل "ٔبمهَة اًضفافِة وجناؿة ألذاء ًإلهسماح  

 2003حوان  30-28إلكذعاذ خامـة ادلزائص 
2
  01ض  2005هومفرب  15 – 14جن ؾٌلزي ؾٌلز وتوسـست سـَس ، مـوكاث إلسدامثز ألحٌيب اهلحارش وس حي ثفـَهل يف ادلزائص، اهلَخلى اًـَمي اصلويل اًثاين  
3
 11ؾعام معص مٌشوز، مصحؽ ساتق ، ض 
4
،  2014إلكذعاذًة يف اًوظن اًـصيب "هؼصاي وثعحَلِا" ، الأكذميَون ًٌَرش واًخوسًؽ ، اًعحـة ألوىل س ية  ًوسف ذوذٍن ، ٔبساس َاث اًخمنَة إلذاًزة ؤبمحس  

 342ض 
5
 1988ًس ية  28حًصست زمسَة اًـسذ  
6
 1990ًس ية  16حًصست زمسَة اًـسذ  
7
 1993ًس ية  64حًصست زمسَة اًـسذ  
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ومؽ تساًة اذلسًر ؾن فضي ُشا اًلاهون يف حصكِة إلسدامثز ، ويف ٔبذاء اصلوز اهليوظ تَ ؿىل ٔبزط اًواكؽ ٕاىهتيى 

و ماحسج مبوحة ألمص  اهلخـَق تلاهون ثعٍوص  2001ٔبوث 22اهلؤزد يف  01/03اذلسًر ؾن تسًي هل ، ُو

إلسدامثز اهلـسل واهلمتم 
1

اًلاهون ثعحَح اًوضـَاث ايلخَفة ؾن ظًصق مٌح اذلًصة  ٌَمسدمثص  ، ٕار ثضمن ُشا

من هجة وثخس َط وختفِف بٔهؼمة إلسدامثز من هجة ٔبدصى
2
. 

اهلـسل واهلمتم صلك ثعوزا هوؾَا يف مـامةل إلسدامثزاث ألحٌحَة ، فِو  01/03ُيا جتسز إلصازت ٕاىل ٔبن ألمص 

ًيط اهلاذت اًثاهَة مٌَ ، ُشا ابٕلضافة ًإلمذَاساث واًضٌلانث اًيت  موخَ ًإلسدامثزاث ألحٌحَة واًوظيَة ظحلا

ثضمهنا واهلمتثةل يف هؼام ؿام وهؼام ٕاس خثٌايئ
3

، ٕال ٔبن اًخـسًالث اًيت ظصٔبث ؿىل ُشا اًلاهون واهلمتثةل يف ألمص 

ََة  15اهلؤزد يف  06/08 ص إلسدامثز 2006حًو اهلخـَق تخعٍو
4
ََة  22يف اهلؤزد  09/01، ونشا ألمص   حًو

2009اهلخـَق كاهون اهلاًَة اًخوكًَل ًس ية  2009
5
اهلخـَق  2010ٔبوث  26اهلؤزد يف  10/01ونشا ألمص  

2010كاهون اهلاًَة اًخوكًَل ًس ية 
6
اهلخـَق كاهون اهلاًَة  2010ٔبوث  26اهلؤزد يف  10/01ونشا ألمص   

2010اًخوكًَل ًس ية 
7

2013اهلخضمن كاهون اهلاًَة ًس ية  2012رب ذٌسم 26اهلؤزد يف  12/12، واًلاهون 
8
 

2013اهلخضمن كاهون اهلاًَة ًس ية  2013ذٌسمرب  31اهلؤزد يف  13/08ونشا اًلاهون 
9
، ونشا اًلاهون  

2015اهلخضمن كاهون اهلاًَة ًس ية   2014ذٌسمرب  30اهلؤزد يف  14/10
10
ؾصفت تـغ اًخلَِس سوف  

 هخعصق ٕاًَة لحلا .

                                      
1
 2001ًس ية  47َة اًـسذ حًصست زمس  
2
 08، ض 2006جعة ادلَاليل ، اًاكمي يف اًلاهون ادلزائصي ًإلسدامثز، الٔوضعة اًـاذًة وكعاغ اىلصوكاث ، ذاز ارلضلوهَة ، ظحـة  
3
 71، ض  2012ؾَحوظ حميس وؿًل ، إلسدامثزاث ألحٌحَة يف اًلاهون ادلزائصي ، ذاز ُومة ، ظحـة   
4
 2006ًس ية  47حًصست زمسَة اًـسذ  
5
 2009ًس ية  44حًصست زمسَة اًـسذ  
6

  2010ًس ية  49حًصست زمسَة اًـسذ 
7
 2012ًس ية  72حًصست زمسَة اًـسذ  
8
 2013ًس ية  72حًصست زمسَة اًـسذ  
9
 2013ًس ية  68حًصست زمسَة اًـسذ  
10
 2014ًس ية  78حًصست زمسَة اًـسذ  
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سدامثز ؿىل سخِي إلحٌلل ل اذلرص حمتثي ٔبساسا يف ٕاس خلصاز ألحوال اًلاهوهَة وتشعل فٕان حوافز الٕ 

ي  وإلكذعاذًة ، ونشا ٕاس خلصاز ٔبسـاز اًرصف ، ٕاضافة ٕاىل وحوة وحوذ َُلك رضًيب ٌضجؽ ؿىل متًو

ي ابًـجز إلسدامثز ول ًـعي مزااي ٔبنرث ٌَمتًو
1
  . 

من اذلوافز متثَت ٔبساسا يف ضٌلن اهلـامةل ابهلثي، تّي  وابًصحوغ ٕاىل ُشٍ اًدرشًـاث جنسُا ثضميت ٍلوؿة

اهلسدمثص ألحٌيب واهلسدمثص اًوظين ، واًيت ًلعس هبا ثـامي اصلوةل اهلضَفة ٌَمسدمثص ألحٌيب هفس اهلـامةل اًيت 

رتثة ؿىل ُشا ٔبن حىون اهلـامةل مٌعفة  وؿاذةل ، ٔبي اٍمتخؽ تيفس اذللو  ق ثـامي هبا اهلسدمثص اًوظين ، ًو

وحتمي هفس اًواحداث
2
 . 

ص  01/03من ألمص  15ُشا ابٕلضافة ٕاىل ؿسم ثعحَق اهلصاحـاث ٔبو إلًلاءاث ظحلا ًيط اهلاذت  اهلخـَق تخعٍو

إلسدامثز اهلـسل واهلمتم
3
، ٔبي ثعحَق اًلاهون اطلي ٔبوضبٔ يف ٕاظاٍز إلسدامثز ، وٕاس خثٌاءا تياءا ؿىل زقحة  

ىون ُشا ؿاذت ؾيسما  حيخوي اًلاهون ادلسًس ؿىل ضٌلانث ومزااي ٔبفضياهلسدمثص ، ٍو
4
 . 

ي زؤوش ألموال  نٌل ثضميت ُشٍ اًلواهّي حوافز رممة متثَت يف اذلًصة اًاكمةل ًإلسدامثز ألحٌيب يف حتًو

شا ما ثضميخَ اهلاذت   2003ٔبوث  26اهلؤزد يف  03/11من اًلاهون  126تـَهنا ونشا ؿائساث ُشٍ ألموال ُو

واًلصط اهلـسل واهلمتماهلخـَق ابًيلس 
5
 . 

نٌل ٔبن ُشٍ اًلواهّي ثضميت حوافز رضًخِة ُامة ختخَف حسة فرتاث ٕاجناس اهلضاًزؽ ، ؤبًضا ًوىون اًؼاُصت 

ازلصهَة وظَست إلزثحاظ تخعوز َُالك اصلوةل هون ٔبن اًس َاسة ازلصهَة ثـس ثلََساي ٕاحسى رمارما تيفس ذزخة 

اًس َاسة ارلازحِة 
6
دلزائصي ٕاىل حـي ٕاؾفاءاث وجسَِالث مجصهَة رممة واًـمي ؿىل ثـسًَِا ، رُة اهلرشغ ا 

 ذاظة مبوحة كواهّي اهلاًَة.

                                      
1
  ََ  ِا يف خشة إلسدامثز ألحٌيب اهلحارش ، جمةل ٌٕاكذعاذايث صٌلل ٕافًصلِا ، اًـسذ اًساذش،ظاًيب َلس ، ٔب ص اذلوافز اًرضًخِة وس حي ثفـ

  317ض 
2
 455جعة ادلَاليل، مصحؽ ساتق ، ض 
3
 2001ًس ية 47حًصست زمسَة اًـسذ  
4
- 2007حس خري يف اًلاهون ، فصغ فصغ كاهون ٔبؾٌلل س ية ًـٌلزي ًوَس ، اذلوافز واذلواحز اًلاهوهَة ًإلسدامثز ألحٌيب يف ادلزائص ، مشهصت ملسمة ًيَي صِاذت اهلا 

  19خامـة ادلزائص ض  2008
5
 2003ًس ية  52حًصست زمسَة اًـسذ  
6
 10، ض  2003، ظحـة   Iticisٕاًزياتُت هخاًزي ، ذوز ازلازك يف اًـالكاث اًخجاًزة اصلًوَة ، ذاز اًًرش  
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ٔبًضا من ٔبمه اذلوافز اًدرشًـَة يف هؼصان اًيت ميىن إلصازت ٕاٍهيا يه ٕاماكهَة اٌَجوء ٕاىل اهلعاذلة واًخحىمي يف 

شا ما مت اًيط ؿََ  01/03من اًلاهون  17ة مبوحة اهلاذت حاةل وحوذ ذالف تّي اهلسدمثص و ادلزائص ، ُو

ص إلسدامثز اهلـسل واهلمتم  اهلخـَق تخعٍو
1

اهلخضمن  2008ذٌسمرب  12اهلؤزد يف  08/09، ونشا ٔبحاكم اًلاهون 

كاهون إلحصاءاث اهلسهَة وإلذاًزة
2
اًيت وظفت بٔحاكمَ ابٕلجياتَة ؿىل ؿست مس خوايث ، فاًَِئة اًـصتَة ٌَخحىمي  

هون ، فاؾخرٍب زئُس اًَِئة اصلنخوز ؾحس اسلَس ألحسة ؿىل ٔبن ُشا اًلاهون ؾرصي مربسا يف ٔبصاذث هبشا اًلا

ظفحة  150ُشا اًس َاق ٔبن اًَِئة اًـصتَة ٌَخحىمي ٔبظسزث موسوؿة اًخحىمي ًلك اصلول اًـصتَة ؤبذزحت هبا 

هكَحق ختط كاهون إلحصاءاث اهلسهَة وإلذاًزة ادلزائصي
3
. 

َا ثضبٔن جضجَؽ إلسدامثز ُشا لكَ ؿىل اهلس خوى  اصلاذًل ، ٔبما ؿىل اهلس خوى ارلازيج فٕان ادلزائص ٕاًزتمت ذًو

َة يف  ، ًإلس خفاذت من  2003حوان  30ألحٌيب وجتسس رعل يف ٕاهضٌلم ادلزائص ٕاىل تيم اًدسوايث اصلًو

ةل ًحيم اًدسوايث يف جمال إلرشاف واًصكاتة ؿىل اًحيوك ، ونشا مضن إلثفاك  ِاث اًثيائَة اًخجصتة اًعًو

وإلثفاكِاث اهلخـسذت ألظصاف اًيت ثعة يف جمال حٌلًة وحصكِة إلسدامثز ألحٌيب ونشا مٌؽ إلسذواح اًرضًيب 
4

ٕاثفاكِة هليؽ إلسذواح اًرضًيب 24ٕاثفاكِة ذاظة تدضجَؽ إلسدامثز ألحٌيب و 41، مهنا 
5
. 

ن ٕاوضاهئا اًخيؼمي واًخبٔظري اًلاهوين ًإلسدامثز ُشا ٕاضافة ٕاىل ٔبن ُشٍ اًدرشًـاث ثضميت ذَق ٔلهجزت اًِسف م

 سوف هـادلِا إبدذعاز يف اًفصغ اًخايل.

 

 

 

 

                                      
1
  2003ًس ية  47حًصست زمسَة اًـسذ  
2
 2009ًس ية  21ًـسذ حًصست زمسَة ا 
3
  163ض  07،جمةل مٌخسى اًلاهون ، اًـسذ  08/09مىن مميون ، اًخحىمي اًخجازي اصلويل وفلا ًخـسًالث كاهون إلحصاءاث اهلسهَة وإلذاًزة زمق  
4
َحة ذاًؽ ، ذوز اًـوامي ارلازحِة يف ظياؿة اًس َاسة ارلازحِة ادلزائًصة )   110-109ض  2014 (، ذاز ارلضلوهَة،ظحـة2006 – 1999ُو
5
، ذزاسة حتََََة ، جمةل  زاٌس ذست وهصامة مصوت ، ثلِمي اًخجصتة ادلزائًصة يف جمال خشة إلسدامثزاث ألحٌحَة اهلحارش يف ػي ثساؾَاث ألسمة اهلاًَة اًـاهلَة 

 73، ض  2012ألحباج إلكذعاذًة وإلذاًزة ، اًـسذ اًثاين ذٌسمرب 
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 ألهجزت اهليؼمة ًـمََة إلسدامثز يف ادلزائص -2

 اولَس اًوظين ًإلسدامثز -بٔ 

مة ٔبوضبٔ اولَس اًوظين ًإلسدامثز صلى اًوسٍص اهللكف ترتكِة إلسدامثز ووضؽ حتت سَعة وززئاسة اذلىو     

و ملكف ابهلسائي اهلخعةل ابسرتاثَجَة إلسدامثز وس َاسة ذمعِا ، واهلوافلة ؿىل ٕاثفاكِاث إلسدامثز، ٕار هؼم  ُو

 2006ٔبنخوجص09اهلؤزد يف  06/355ظالحِاثَ اهلصسوم اًخيفِسي 
1
. 

ص إلسدامثز -ة  اًواكةل اًوظيَة ًخعٍو

ص إلسدامثز ٔبمه هجاس  ا     اهلؤزد يف  06/356ًيت هؼم ظالحِاهتا اهلصسوم اًخيفِسي ثـخرب اًواكةل اًوظيَة ًخعٍو

2009ٔبنخوجص  09
2
، وثـخرب اًواكةل رسط مـيوي ؿام ل مصنزي مصفلي رو ظاتؽ ٕاذازي ووػَفي واًيت اكهت  

 17اهلؤزد يف  94/319يف اًساتق جسمى واكةل حصكِة ومذاتـة إلسدامثزاث اهلًضبٔت مبوحة اهلصسوم اًخيفِسي 

1994ٔبنخوجص 
3
ص إلسدامثز يف ذسمة اهلسدمثٍصن اًوظيَُّي وألخاهة ، وٕاساةل   متثي ذوز اًواكةل اًوظيَة ًخعٍو ، ٍو

اًـلداث ذاظة إلذاًزة اهلخـَلة إبظالق اهلضاًزؽ ، وٕاوضاء اهلؤسساث 
4

، ومن ٔبمه رمارما جتمَؽ إلذازاث 

شا ٕاسدٌاذا ًيط   01/03من ألمص  01فلصت  23اهلاذت واًَِئاث اهلـيَة ابٕلسدامثز يف اًض حاك اًوحِس ، ُو

ص إلسدامثز اهلـسل واهلمتم  اهلخـَق تخعٍو
5
. 

ؤبمه اًَِئاث اهلـيَة ابٕلسدامثز يف اًض حاك اًوحِس يه اهلصنز اًوظين ٌَسجي اًخجازي، اًرضائة ، ازلازك، 

ية ثًض َط إلسدامثزاث وحتسًس اًخـمري ، هتَئة إلكَمي واًحُئة ، اًَِئاث اهللكفة ابًـلاز اهلوخَ ًإلسدامثز ، ودل 

 ٔبمانهنا ، اولَس اًضـيب اًحضلي، مَحلاث كداضاث ارلًزية واًرضائة.

واهلالحغ ٔبن ُشٍ اًَِئاث اًـمومِة مهنا ما حىون اتتـة صلوائص وساًزة ومهنا مال ثـس نشاعل
6
. 

                                      
1
 2006ة ًس ي 64حًصست زمسَة اًـسذ  
2
 2006ًس ية  64حًصست زمسَة اًـسذ  
3
 1994ًس ية  67حًصست زمسَة اًـسذ  
4
 78ًـٌلزي ًوَس ، مصحؽ ساتق ، ض  
5
 2001ًس ية  47حًصست زمسَة اًـسذ  
6
 93ؾَحوظ حميس وؿًل ، مصحؽ ساتق ،ض  
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ص إلسدامثز حبنك ذربهتا وحٌىهتا يف جمال حصكِة إلسدامثز ماكهة ذاذي ص حاكث  نٌل مضيت اًواكةل اًوظيَة ًخعٍو

َة ًواكلث حصكِة إلسدامثز ٔبمهِا ازلـَة اًـاهلَة ًواكلث حصكِة إلسدامثز اًيت جضمي ٔبنرث من  واكةل ، نٌل  150ذًو

َة  خمخَفة مثي  َئاث ذًو َة مؽ مؤسساث ُو ثـمي اًواكةل ؿىل ثلسمي ذسماث وفلا ٌَمـاًري واهللاًُس اصلًو

CNUCED ربت مبياس حة حفط س َاسة إلسدامثز يف ادلزائص ، وًإلسدضازت وارلONUDI  ًخسٌزس وٕاثلان

ٕاظازاث اًواكةل حول مٌاجه ثلِمي مضاًزؽ إلسدامثز ، ونشا اًحيم اًـاهلي من بٔخي ثسكِق س َاق ٕاوضاء 

اهلؤسساث ، وٕاكرتاحاث ذاظة تخساتري اًخحسّي يف ٕاظاز جصانمج اًلِام ابٔلؾٌلل
1
  . 

 َوساظة واًضحط اًـلازياًواكةل اًوظيَة ٌ -ح

وهؼصا هلا ًـصفَ اًـلاز اهلوخَ ًإلسدامثز من ٕاصاكلث كاهوهَة تعفذَ ٔبساش تساًة ٕاهعالق اهلضاًزؽ إلسدامثًزة     

، فدسون ٔبزضَة ل ميىن ٕاهعالق ٔبي مرشوغ ٕاسدامثزي ؿىل اًـموم ، فَجبٔ اهلرشغ ادلزائصي ٕاىل ٕاظساز هعوض 

اهوهَة جسمح تضٌلن جس َري مٌخؼم ٌَحافؼة اًـلاًزة اهلخوفصت واهلوهجة ًرتكِة جرشًـَة من صبهٔنا جضىِي كاؿست ك

إلسدامثز ، مت ٕاوضاء اًواكةل اًوظيَة ٌَوساظة واًضحط اًـلازي ، ويه مؤسسة معومِة راث ظاتؽ ظياؾي 

ا مبوحة اهلصسوم اًخيفِسي  اهلـسل واهلمتم   2007ٔبفًصي  23اهلؤزد يف  07/119وجتازي مت ٕاوضاُؤ
2
، حفسة  

فٕان اًواكةل حمتخؽ تعفة اهلصيق اًـلازي ،ابٕلضافة ٕاىل متخـِا  23،09،02ٔبحاكم ُشا اهلصسوم س امي اهلواذ 

ة وإلس خلالل اهلايل فذرضؽ ٌَلواؿس اهلعحلة ؿىل إلذازت يف ؿالكهتا مؽ اصلوةل ، وثـس اتحصت يف  ابًضرعَة اهلـيًو

 ؿالكهتا مؽ اًلري وحمتثي رمارما يف:

  كِة حافؼهتا اًـلاًزةجس َري وحص 

  ٍاًوساظة حبَر ٔبهنا ميىهنا ٔبن جسري ٔبمالك ؾلاًزة ذلساة ؿىل ٔبساش ٕاثفاكِة مربمة تُهنا وتّي ماعل ُش

 اًـلازاث .

  ن تيم مـَوماث مذـَق ابًـلاز مذاتـة اًسوق اًـلازي رو اًعاتؽ إلكذعاذي ومن مثة اهلسامهة يف حىٍو

 إلكذعاذي.

 ـَلة ابًـصط اًـلازي وثعَـاث اًسوق و بٓفاكَ .ثـممي وورش اهلـَوماث اهلخ 

                                      
www .andi.dz le 05.05.2015 

1
 

2
 2007ًس ية  27حًصست زمسَة اًـسذ  
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 .ٕاؿساذ خسول ألسـاز ميىن ٔبن ٍىون مصحؽ يف حتسًس اًلمي اكٔلسـاز إلكذعاذًة ؤباتوى حق إلمذَاس 

 ظالحِة هتَئة اهلياظق ادلسًست
1
 

سدامثز ونشا ؤبمه من لك ُشا ٔبن حىون اًواكةل مصظس وظين حلِلي يف جمال اهلـعَاث اهلخـَلة ابًـلاز اهلوخَ ًالٕ 

ن وٕاجصاس سوق ؾلازي ٍمتزي ابًضفافِة.  حىٍو

 دلية اهلساؿست ؿىل حتسًس اهلوكؽ وحصكِة إلسدامثزاث وضحط اًـلاز -ذ

ٕار ٔبن اهلرشغ ادلزائصي مل ٍىذف إبوضاء اًواكةل اًوظيَة ٌَوساظة واًضحط اًـلازي فلط يف حهل ٕلصاكًَة     

2007ٔبفًصي  23اهلؤزد يف  07/120هلصسوم اًخيفِسي اًـلاز اهلوخَ ًإلسدامثز، فبٔوضبٔ مبوحة ا
2
اهلَلى مبوحة  

 2010خاهفي  12اهلؤزد يف  10/20اهلصسوم اًخيفِسي 
3
دلية اهلساؿست ؿىل حتسًس اهلوكؽ وحصكِة إلسدامثزاث  

 وضحط اًـلاز وحمتثي اهلِام ألساس َة ًِا ظحلا ًيط اهلاذت اًثاهَة من ُشا اهلصسوم فامي ًًل:

 هلسدمثٍصن يف ثـَّي ألزايض اهلياس حة ٕلكامة مضاًزـِم.مساؿست ا 

  جضجَؽ مجَؽ اهلحاذزاث اهلخـَلة ابًرتكِة اًـلاًزة اًـمومِة وارلاظة إبوضاء ٔبزايض رمَئة وموهجة ٕلس خلدال

 إلسدامثزاث.

 من اًولًة  اهلسامهة يف اًضحط وإلس خـٌلل اًـلالين ٌَـلاز اهلوخَ ًإلسدامثز يف ٕاظاز إلسرتاثَجَة اىلسذت

 مؽ ألذش تـّي إلؾخحاز ؿىل ارلعوض اًخجِزياث اًـمومِة.

 .ضحط رشوظ سري اًسوق اًـلاًزة اىلََة 

 .ٕاكرتاخ ٕاوضاء مٌاظق ظياؾَة ٔبومٌاظق وضاظاث خسًست 

 . مذاتـة ٕاكامة وٕاجناس اهلضاًزؽ إلسدامثًزة وثلِميِا 

                                      
1
اًعاذزت ؾن اهلسًٍصة اًـامة ًٔلمالك اًوظيَة تخازخي  9306، اًخـَمية زمق  2012فِفصي 22حِة مبوحة كصاز جمَس اًوسزاء اهلـمتس تخازخي مٌحت ًِا ُشٍ اًعال 

 .2012سخمترب  13
2
 2007ًس ية  27حًصست زمسَة اًـسذ  
3
 2010ًس ية  04حًصست زمسَة اًـسذ  
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، نٌل مت ثيؼمي جس َري دلية اهلساؿست ؿىل حتسًس اهلوكؽ ٕاضافة ٕاىل ُشا فٕاهَ ميىن اًصحوغ ٕاىل دلية فصؾَة ثلٌَة  

2010خاهفي  12اهلؤزد يف  10/20وحصكِة إلسدامثزاث وضحط اًـلاز وفلا ٌَمصسوم اًخيفِسي 
1
ونشا اًخـَمية  

 2012ماي  31اهلوؤزذة يف  02اًوساًزة اهلضرتنة زمق 
2
 . 

ةل و  ٕاحصائَة وٕاذاًزة ُامة من بٔخي ٕاس خلعاة جحم ٔبنرب جنس ٔبن اهلرشغ ادلزائصي سن ولموؿة من اذلوافز متًو

من إلسدامثزاث ألحٌحَة ٕال ٔبهَ من حِر اًواكؽ فٕاهَ مل ًوفق يف حـي ُشٍ اذلوافز نفِةل إبس خلعاة إلسدامثز 

ألحٌيب هؼصا ٌَيلط اهلالحغ ؿىل ُشٍ اذلوافز وما ثضميخَ جرشًـاث إلسدامثز من حوافز سوف هخعصق ٕاٍهيا 

 ًخايل.يف اىلوز ا

 اثًثا: اًواكؽ اذلايل ًإلسدامثز ألحٌيب يف ادلزائص

جنس ٔبن سـي ادلزائص ٕاىل ثـسًي اًلواهّي اهليؼمة ًإلسدامثز ألحٌيب اهلحارش ثـس يف حس راهتا ؿائلا هلا       

حتمهل من اهـسام ًإلس خلصاز اًلاهوين وحصاحؽ اهلرشغ ادلزائصي ؾن دوظعة اهلؤسساث اًـمومِة من ذالل 

حبَر ٔبن مسامهة اهلسدمثص ألحٌيب يف زٔبش مال اهلؤسساث اًـمومِة  2009هون اهلاًَة اًخوكًَل ًس ية كا

ابهلئة من زٔبش مال اهلؤسسة ، ٕاضافة ٕاىل وحوذ  49إلكذعاذًة يف ٕاظاز معََة ارلوظعة ل ميىن ٔبن ًخجاوس 

ق اهلسدمثص جفاءث ادلزائص يف اهلصثحة  ذوةل خبعوض سِوةل ذمازسة  189 من 127ؾوائق ٕاذاًزة وٕاحصائَة حُص

شا حسة ثلٍصص ذمازسة ألؾٌلل ًس ية  اًعاذز ؾن اًحيم اصلويل  2015ٔبوضعة ألؾٌلل اهلخـَلة جصدط اًحياء ُو

اًـاهلي
3
ص إلسدامثز مؽ اًخيؼمي   ، ٕاضافة ٕاىل ؾوائق بٔدصى حمتثي ٔبساسا يف ؿسم ثوافق هؼام اًواكةل اًوظيَة ًخعٍو

َ ًُس ًِا ٔبي ؿالكاث مدارشت مؽ اهلسٍصايث اًخيفِسًة ، فصمغ ٔبن اًض حاك اًوحِس إلذازي اىلًل ، هون ٔبه

اهلصنزي ٌض متي ؿىل ذمثي يلخَف إلذازاث ، ٕال ٔبن جنس ٔبن اًـلس إلذازي اهلىصش هليح إلمذَاس ؾن ألزضَة 

اث مٌح إلمذَاس اىلسذ ًرشوظ وهَفِ 2009سخمترب  01اهلؤزد يف  08/04اهلميوحة ٌَمسدمثص يف ٕاظاز ألمص 

ؿىل ألزايض اًخاتـة ًٔلمالك ارلاظة ٌضلوةل واهلوهجة ٕلجناس مضاًزؽ ٕاسدامثًزة اهلـسل واهلمتم
4
ثمت ٕاحصاءاثَ ذون  

ٔبي ثسذي مدارش فِمتم ٕاؿساذٍ وٕامتام معََة ٕاصِاٍز ؿىل مس خوى ٕاذازت ٔبمالك اصلوةل ونشا اذلفغ اًـلازي وواكةل 

ٌَخيؼمي واًدس َري اًـلاًزّي اذلرضًّي هلا حىون ُشٍ ألذريت ماًىة ٌَلعـة مسح ألزايض واًواكةل اًولئَة 

                                      
1
 2010ًس ية  04حًصست زمسَة اًـسذ  
2
 6280حتت زمق  2012حوان  13ؾن اهلسًٍصة اًـامة ًٔلمالك اًوظيَة مؤزذة يف  ثـَمية ظاذزت 

www.doing.comle 05.05.2015   
3
   

4
 2009ًس ية  49حًصست زمسَة اًـسذ   

http://www.doing.com/
http://www.doing.com/
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ألزضَة ، حبَر ٔبن اهلسدمثص ًلوم ثسحة اًـلس اهلضِص ٕاما من معاحل ٔبمالك اصلوةل بٔو اًواكةل اًولئَة ٌَخيؼمي 

اًوحِس اهلصنزي  واًدس َري اًـلاًزّي اذلرضًّي ، ابٕلضافة ٕاىل قَاة متثَي ُشٍ ألذريت ؿىل مس خوى اًض حاك

 ؿىل قصاز مسًٍصة اذلفغ اًـلازي وواكةل مسح ألزايض اًيت ىصى ٔبن وحوة متثَي هلٌل ٔبنرث من رضوزي.

ُشا ابٕلضافة ٕاىل ٕاصاكًَة اًفساذ ذاظة إلكذعاذي مٌَ اهلصثحط تحـغ ألوضاغ وألوضعة إلكذعاذًة
1
واطلي  

امة ًخحلِق ماكسة رسعَة ، ومن رعل اهليعَق ًمت ثخـسذ ٔبصاكهل واًيت ثحسٔب إبساءت ٕاس خزسام اًسَعة اًـ

كدول اًصصوت وٕادذالش ألموال وإلتزتاس وإلحذَال ، ٕار ٔبن نرثت كضااي اًفساذ ألذريت يف ادلزائص ٔب صث نثريا 

اهلخـَق ابًوكاًة من  2006فِفصي  20اهلؤزد يف  06/01ؿىل زلة اهلسدمثٍصن ألخاهة ، وزمغ ظسوز اًلاهون 

اًفساذ
2
ََة  09اهلؤزد يف  96/22ي وضؽ ٕاحصاءاث وؾلوابث هلاكحفة اًفساذ ، ونشا ألمص اطل   1996حًو

3
 

اهلخـَق تلمؽ خماًفة اًدرشًؽ واًخيؼمي ارلاظّي ابًرصف وحصنة زؤوش ألموال من وٕاىل ارلازح اهلـسل واهلمتم ، 

اة 05/01ونشا اًلاهون  ي إلُز وماكحفهتٌل  اهلخـَق من اًوكاًة من ثحُِغ ألموال ومتًو
4

، ٕال ٔبن اًفساذ يف 

 ادلزائص تلي هحريا.

ٔبن ٔبمه  2002وحسة اصلزاسة اًيت كام هبا فًصق من اًحيم اصلويل مِساهَا مبلاتةل اهلسدمثٍصن ٔبهفسِم يف س ية 

اًـوائق اهلوحوذت ؿىل ٔبزط اًواكؽ حمتثي يف ظـوتة اذلعول ؿىل اًلصوط وحلكفهتا ومضلكة اًـلاز اًعياؾي 

ى اًحًِة اًخحخَة ًإلسدامثز ، وضـف مس خوى ثبَُٔي اهلوازذ اًخرشًة وثفيش اًحريوكصاظَة وضـف مس خو 

واهليافسة كري اهلرشوؿة
5
. 

 امتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼة ذ

ٕان اهلرشغ ادلزائصي ٌسـى خاُسا من ٔبخي ٕاس خلعاة ٔبنرب ًإلسدامثزث ألحٌحَة اهلحارشت ، ؾن ظًصق     

ًـاث ثضميت حوافز نثريت هتسف ٔبساسا ٕاىل هسة زلة اهلسدمثص ألحٌيب ؾن ظًصق س يَ ولموؿة من اًدرش 

اًسـي ٕاىل ختفِف إلحصاءاث إلذاًزة جبـي ٔبهجزت خمخعة تدٌؼمي إلسدامثز، واًسـي من ٔبخي ضٌلن ٕاس خلصاز 

                                      
1
 30ض  2009ظحـة   ANEPموىس توذُان ، اًيؼام اًلاهوين هلاكحفة اًفساذ يف ادلزائص ، مًضوزاث  
2
 2006ًس ية  14حًصست زمسَة اًـسذ  
3
 1996ًس ية  43حًصست زمسَة اًـسذ  
4
 2005ًس ية  11حًصست زمسَة اًـسذ  
5
زي كس يعَية س ية انيج جن حسّي ، ذزاسة حتََََة هلياد إلسدامثز يف ادلزائص ،  مشهصت ملسمة ًيَي صِاذت اصلنخوزاٍ يف اًـَوم إلكذعاذًة ، خامـة مٌخو  

 282ض  2007- 2006
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َة ادلسست يف إلثفاكاث اًثيائَة واهل  خـسذت ألظصاف ، كاهوين وٕاكذعاذي وس َايس ، ٕاضافة ٕاىل إلًزتاماث اصلًو

ٕال ٔبهَ مل ًعي ٕاىل اهلحخلى اهلصحو من ُشٍ اذلوافز هؼصا ٌَواكؽ اهلـَق اطلي لٍزال يف هؼصان كري مضجؽ ، ذما 

ٌس خوحة اًـمي ؿىل ٕاساةل اًـوائق ؾن ظًصق إلتخـاذ ؾن س َاسة حٌلًة إلكذعاذ اًوظين
1
هلا ًِا من سَحَاث  

حصاءاث إلذاًزة واًـمي ؿىل ٕاكصاز مدسبٔ اًضفافِة ٌَحس من اًفساذ ٔبنرث من ٕاجياتَاث ونشا جسَِي وختفِف الٕ 

، وألمه من رعل اًـمي ؿىل حتسّي ظوزت ادلزائص ؿىل اهلس خوى اصلويل صلى اهلسدمثص ألحٌيب ، واًخًس َق 

تّي خمخَف ألهجزت إلذاًزة اًلضائَة، وحتسّي رشوظ ٕاس خلدال اهلسدمثٍصن وثلسمي هلم مجَؽ اًخوضَحاث حول 

ُشٍ اذلوافز ، واًخىفي مبـادلة اًـوائق اهلصفوؿة من ظصف اهلسدمثٍصن ابًرسؿة اهلعَوتة ، ومصافلهتم يف اذلعول 

ؿىل مجَؽ اًواثئق إلذاًزة ،لس امي ؾلس مٌح إلمذَاس وخمخَف اًصدط ألدصى ، ونشا ؾرصهة إلذازت اًـمومِة 

سدامثز ألحٌيب ذاظة ، وثـٍزز بًَٓاث اًصكاتة ؿىل ،  وحتسًر إلظاز اًلاهوين واهلؤسيس ًإلسدامثز ، والٕ 

ثعحَق اًدرشًـاث اذلاًَة
2
. 

 اهلصاحؽ:

  اهلؤًفاث ابٌَلة اًـصتَة

  ، "ٔبمحس ًوسف ذوذٍن ، ٔبساس َاث اًخمنَة إلذاًزة وإلكذعاذًة يف اًوظن اًـصيب "هؼصاي وثعحَلِا

 .2014الأكذميَون ًٌَرش واًخوسًؽ ، اًعحـة ألوىل س ية 

  َة ، حصمجة ذاز اًًرش ٕاًزيات  2003، ظحـة   Iticisُت هخاًزي ، ذوز ازلازك يف اًـالكاث اًخجاًزة اصلًو

ة ادلَاليل ، اًاكمي يف اًلاهون ادلزائصي ًإلسدامثز، ألوضعة اًـاذًة وكعاغ اىلصوكاث ، ذاز ارلضلوهَة ، جع.

 2006ظحـة .

  َة ، ذاز ؾعام معص مٌشوز ، حمسذاث إلسدامثز ألحٌيب اهلحارش يف ػي اهلخلرياث إلكذعاذًة اصلًو

 .  2010اًخـَمي ادلامـي ٌَعحاؿة واًًرش واًخوسًؽ ، ظحـة 

  2012ؾَحوظ حميس وؿًل ، إلسدامثزاث ألحٌحَة يف اًلاهون ادلزائصي ، ذاز ُومة ، ظحـة   

  موىس توذُان ، اًيؼام اًلاهوين هلاكحفة اًفساذ يف ادلزائص ، مًضوزاثANEP  2009 ظحـة . 

                                      
1
 Tebani amel ,privatisation des entreprise publique économique en Algerie, édition belkise ,Alger 2011 ,p224 . 

2
 Bernard lassudrie – duchene jean louis reiffers, le protectionnisme , economica,paris ,p 318  
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 ( َحة ذاًؽ ، ذوز اًـوامي ارلازحِة يف ظياؿة اًس َاسة ارلازحِة ادلزائًصة (، ذاز 2006 – 1999ُو

 .2014ارلضلوهَة ، ظحـة 

 اًصسائي واهلشهصاث ادلامـَة 

  انيج جن حسّي ، ذزاسة حتََََة هلياد إلسدامثز يف ادلزائص ،  مشهصت ملسمة ًيَي صِاذت اصلنخوزاٍ يف

 2007- 2006ذًة ، خامـة مٌخوزي كس يعَية س ية اًـَوم إلكذعا

  ذاوذ سـس ػل ، ٔب ص ثلَحاث ٔبسـاز اًيفط ؿىل اًس َاسة اهلاًَة يف ادلزائص، مشهصت ختصح ًيَي صِاذت

 . 2012 – 2011ماخُس خري يف اًـَوم إلكذعاذًة ،ختعط حتََي ٕاكذعاذي ، خامـة ادلزائص س ية  

 امثز ألحٌيب اهلحارش يف ذول اهللصة اًـصيب"ذزاسة ملازهة"، ساؿس توزازي ، اذلوافز اهلميوحة ًإلسد

مشهصت ملسمة ًيَي صِاذت اهلاحس خري يف اًـَوم إلكذعاذًة ، فصغ ٕاكذعاذ ذويل، خامـة اذلاح رلرض ابثية ، 

 .2008 – 2007س ية 

  َس ، اذلوافز واذلواحز اًلاهوهَة ًإلسدامثز ألحٌيب يف ادلزائص ، مشهصت ملسمة ًيَي صِاذت ًـٌلزي ًو

 2008- 2007  اهلاحس خري يف اًلاهون ، فصغ كاهون ٔبؾٌلل خامـة ادلزائص

 اهللالث واولالث 

  جن ؾٌلزي ؾٌلز وتوسـست سـَس ، مـوكاث إلسدامثز ألحٌيب اهلحارش وس حي ثفـَهل يف ادلزائص، اهلَخلى

 .01ض  2005هومفرب  15 – 14اًـَمي اصلويل اًثاين 

 ي اىلفزت دلشة إلسدامثزاث ألحٌحَة وظصق ثلِميِا ، ذزاسة حاةل ادلزائص ، جمةل توًصابخ قًصة ، اًـوام

 . 2010اًحاحر ، اًـسذ اًـارش، س ية 

  تَـوح تَـَس ، ثبٔزري اًضفافِة ؿىل خشة إلسدامثزاث ألحٌحَة اهلحارشت ، اهلَخلى اصلويل "ٔبمهَة اًضفافِة

 . 2003حوان  30-28اهلي" لكَة إلكذعاذ خامـة ادلزائص وجناؿة ألذاء ًإلهسماح اًفـًل يف إلكذعاذ اًـ

  حٌلل دصصوص و محزت اًـواذي ، حنو ٕازساء ٕاسرتاثَجَة مذاكمةل ًخمنَة ظاذزاث اهلؤسساث اًعلريت

 . 2014واهلخوسعة ، جمةل اًواحاث ٌَححوج واصلزاساث ، اولضل اًساتؽ ، اًـسذ اًثاين ًس ية 

  ًخجصتة ادلزائًصة يف جمال خشة إلسدامثزاث ألحٌحَة اهلحارش يف ػي زاٌس ذست وهصامة مصوت ، ثلِمي ا

ثساؾَاث ألسمة اهلاًَة اًـاهلَة ، ذزاسة حتََََة ، جمةل ألحباج إلكذعاذًة وإلذاًزة ، اًـسذ اًثاين ذٌسمرب 

2012  
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  ََََة ٌَماكسة ًسسان َلس ، إلسدامثز ألحٌيب اهلحارش يف اًحضلان اًيت متص مبصحةل ٕاهخلال ، هؼصت حت

 .  2004وايلاظص، جمةل ٕاكذعاذايث صٌلل ٕافًصلِا ، اًـسذ ألول 

  ظاًيب َلس ، ٔب ص اذلوافز اًرضًخِة وس حي ثفـََِا يف خشة إلسدامثز ألحٌيب اهلحارش ، جمةل ٌٕاكذعاذايث

 .  2009صٌلل ٕافًصلِا ، اًـسذ اًساذش 

 جمةل 08/09كاهون إلحصاءاث اهلسهَة وإلذاًزة زمق  مىن مميون، اًخحىمي اًخجازي اصلويل وفلا ًخـسًالث ،

  07مٌخسى اًلاهون ، اًـسذ 

 اًيعوض اًلاهوهِـــة

  ََة  12اهلؤزد يف  88/25اًلاهون اهلخـَق ابٕلسدامثز اًوظين ارلاض ، حًصست زمسَة اًـسذ  1988حًو

 .1988ًس ية  28

  ًس ية  16اًلصط ، حًصست زمسَة اًـسذ اهلخـَق ابًيلس و  1990ٔبفًصي  14اهلؤزد يف  90/10اًلاهون

1990.  

  ََة  09اهلؤزد يف  96/22.ألمص اهلخـَق تلمؽ خماًفة اًدرشًؽ واًخيؼمي ارلاظَّي ابًرصف  1996حًو

 .1996ًس ية  43وحصنة زؤوش ألموال ، حًصست زمسَة اًـسذ 

  ص إلسدامثز، اهلـس 2001ٔبوث 22اهلؤزد يف  01/03.ألمص ل واهلمتم حًصست زمسَة اهلخـَق تلاهون ثعٍو

 . 2001ًس ية  47اًـسذ

  اهلخـَق ابًيلس واًلصط اهلـسل واهلمتم ، حًصست زمسَة اًـسذ  2003ٔبوث  26اهلؤزد يف  03/11.اًلاهون

  .2003ًس ية  52

  اة وماكحفهتٌل ، حًصست زمسَة اًـسذ  05/01.اًلاهون ي إلُز اهلخـَق من اًوكاًة من ثحُِغ ألموال ومتًو

 .2005ًس ية  11

  14اهلخـَق ابًوكاًة من اًفساذ ، حًصست زمسَة اًـسذ  2006فِفصي  20اهلؤزد يف  06/01اًلاهون   

 . 2006ًس ية 
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  ََة  15اهلؤزد يف  06/08ألمص ص إلسدامثز، حًصست زمسَة اًـسذ  2006حًو ًس ية  47اهلخـَق تخعٍو

2006. 

  فِاث مٌح إلمذَاس ؿىل ألزايض اًخاتـة اىلسذ ًرشوظ وهَ  2008سخمترب  01اهلؤزد يف  08/04ألمص

  2008ًس ية  49ًٔلمالك ارلاظة ٌضلوةل واهلوهجة ٕلجناس مضاًزؽ ٕاسدامثًزة اهلـسل واهلمتم حًصست زمسَة ، اًـسذ 

  اهلخضمن كاهون إلحصاءاث اهلسهَة وإلذاًزة، حًصست  2008ذٌسمرب  12اهلؤزد يف  08/09.اًلاهون

 .2009ًس ية  21زمسَة اًـسذ 

  ََة  22اهلؤزد يف  09/01.ألمص ، حًصست زمسَة  2009اهلخضمن كاهون اهلاًَة اًخوكًَل ًس ية  2009حًو

 .2009ًس ية  44اًـسذ 

  حًصست زمسَة  2010اهلخضمن كاهون اهلاًَة اًخوكًَل ًس ية  2010ٔبوث  26اهلؤزد يف  10/01.ألمص ،

 .2010ًس ية  49اًـسذ 

  حًصست زمسَة اًـسذ  2013اهلخضمن كاهون اهلاًَة ًس ية  2012رب ذٌسم 26اهلؤزد يف  12/12.اًلاهون ،

 .2012ًس ية  72

  حًصست زمسَة اًـسذ  2013اهلخضمن كاهون اهلاًَة ًس ية  2013ذٌسمرب  31اهلؤزد يف  13/08اًلاهون ،

 . 2013ًس ية  68

  ت زمسَة اًـسذ حًصس 2015اهلخضمن كاهون اهلاًَة ًس ية  2014ذٌسمرب  30اهلؤزد يف  14/10.اًلاهون

 . 2014ًس ية  78

  اهلخـَق تعالحِاث وثيؼمي وسري واكةل حصكِة  1994ٔبنخوجص  17اهلؤزد يف  94/319اهلصسوم اًخيفِسي

 .1994ًس ية  67إلسدامثزاث وذمعِا ومذاتـهتا حًصست زمسَة اًـسذ 

  ًإلسدامثز، اهليؼم ًعالحِاث اولَس اًوظين 2006ٔبنخوجص09اهلؤزد يف  06/355.اهلصسوم اًخيفِسي 

 .2006ًس ية  64حًصست زمسَة اًـسذ 
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  ص  2006ٔبنخوجص09اهلؤزد يف 06/356.اهلصسوم اًخيفِسي اهليؼم ًعالحِاث اًواكةل اًوظيَة ًخعٍو

 .2006ًس ية  64إلسدامثز ، حًصست زمسَة اًـسذ 

  اكةل اًوظيَة اهلـسل واهلمتم اهلخضمن ٕاوضاء اًو  2007ٔبفًصي  23اهلؤزد يف  07/119اهلصسوم اًخيفِسي

 . 2007ًس ية  27ٌَوساظة واًضحط اًـلازي وحيسذ كاهوهنا ألسايس، حًصست زمسَة اًـسذ 

 

  اهلخضمن ثيؼمي دلية اهلساؿست ؿىل حتسًس اهلوكؽ  2007ٔبفًصي  23اهلؤزد يف  07/120.اهلصسوم اًخيفِسي

ا ، حًصست زمسَة اًـسذ  ، اهلَلى مبوحة  2007ًس ية  27وحصكِة إلسدامثزاث وضحط اًـلاز وجضىِالهتا وسرُي

اهلخضمن ثيؼمي دلية اهلساؿست ؿىل حتسًس اهلوكؽ وحصكِة  2010خاهفي  12اهلؤزد يف  10/20اهلصسوم اًخيفِسي 

ا ، حًصست زمسَة اًـسذ    .2010ًس ية  04إلسدامثزاث وضحط اًـلاز وجضىِالهتا وسرُي

 اًخـَاميث إلذاًزة

 9306حتت زمق  2012سخمترب  13مة ًٔلمالك اًوظيَة تخازخي اًخـَمية اًعاذزت ؾن اهلسًٍصة اًـا. 

   6280حتت زمق  2012حوان  13اًخـَمية اًعاذزت ؾن اهلسًٍصة اًـامة ًٔلمالك اًوظيَة تخازخي. 

 اهلؤًفاث ابٌَلة اًفصوس َة

 . Bernard lassudrie – duchene jean louis reiffers,le protectionnisme,  

economica,paris. 

 .Tebani amel ,privatisation des entreprise publique économique en Algerie, 

édition belkise ,Alger 2011. 

 مواكؽ ألهرتهُت

 

 www.andi.dz le 05 /05/2015  

  www.doing.com le 05 /05/2015 

http://www.andi.dz/
http://www.doing.com/
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اة.  ) ذزاسة ملازهة (ادلصمي  ة اهليؼمة وحصمية إلُز
 

 ''ٔب''معصاين نٌلل اصلٍن،ٔبس خار مساؿس  بٔ/      

 اهلصنز ادلامـي ابًيـامة.         

                                                                      

 ملسمة.

اذا خسًست يف ظوزُا وبٔجحارما ؤبسَوة ازحاكهبا تسٔبث ادلصمية تحسء اذلَات هفسِا وثعوزث مـِا مذزشت ٔبتـ   

ووسائي اًيلي  ،ويه ثخعي يف تـسُا اهلـارص اثعال وزَلا مبا ٌضِسٍ اًـامل من ثعوز ُائي يف حصنة اًخعيَؽ

اًرسًؽ ونشعل حًصة اهخلال ألصزاض وألموال. ويه اًـوامي اًيت ٔبضفت ؿىل ادلصمية ظاتـا ؿاجصا ٌَحسوذ 

اهليؼمة ثض ىت ظوزُا جضلك ُاحسا ًعازذ مجَؽ ذول اًـامل تعفة مدارشت ٔبو كري  حىت ٔبظححت ادلصمية

 مدارشت.

اة اًيت اجسـت ذائصهتا يف     ًوـي ٔبدعص ػاُصت ٕاحصامِة ؾصفِا اًـامل يف اًلصن ألذري حصامئ اًـيف وإلُز

اتَة اًيت َة اًـسًس من اًًضاظاث إلُز ا حسوذ  الٓوهة ألذريت حِر صِس مرسخ ألحساج اصلًو جتاوسث بآثُز

و ما حـي ُشٍ ادلصمية ل جضلك فلط هتسًسا  اصلوةل اًواحست ٍمتخس ٕاىل ؿست ذول مىدس حًة تشعل ظاتـا ؿاهلَا ُو

ة، ؤبمن وسالم  ًٔلمن واس خلصاز ألفصاذ واصلول وٕامنا حصمية ضس اًيؼام اصلويل ومعاحل اًضـوة اذلًَو

 اًخرشًة، وحلوق وحصايث ألفصاذ ألساس َة.

اة، فاًدضاتَ اًىدري يف اًخيؼمي     اة يف ثيايم اًـالكاث تّي ادلصمية اهليؼمة وإلُز وحوكن دعوزت الاُز

اًَِلكي ًلك مهنٌل ويف اس خزسام ٔبساًَة اًـيف وٕاذازت  اًـمََاث يف زسًة اتمة وثيفِشُا تسكَ صسًست، اضافة 

اتَة، مث ارلعائط اهلضرتنة تُهنٌل ٕاىل اًخساذي بٔحِاان تّي ظحَـة معي ٔبؾضاء الاحصام اهليؼم وازلا ؿاث إلُز

واهلمتثةل يف ٔبن   مهنٌل ًخزش اًـيف كري اىلسوذ ًخحلِق كاًخَ كري اهلرشوؿة،  فضال ؾن ورشٌُل اًصؾة 

واطلؾص هبشٍ اًوسائي، وجضاتَ اًَِلك اًخيؼميي ًلك مهنٌل واًلامئ ؿىل اًـالكة اًِصمِة تّي ٔبؾضائَ، لك ُشا  

اة ظوزت من ظوز ادلصمية اهليؼمة، ٕاّل ٔبن فًصلا ٔبدص ٍصى كري ٔبذى ٕاىل رُاة ا ًحـغ ٕاىل اؾخحاز ٔبن  إلُز

لول ابًفازق تُهنٌل.  رعل ًو

اة من كدَي إ و       هعالكا من اًفىصت س يحاول يف ُشا اًححر ظصخ اًسؤال اًخايل : ُي ثـخرب حصمية الاُز

شا ما الاحصام اهليؼم؟، ويف اهللاتي ُي ميىن ثعيَف ؾعاابث الا اتَة؟. ُو حصام اهليؼم هكيؼٌلث اُز
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ا من اًؼواُص  ا ؾن كرُي س يحاول ثحُِيَ من ذالل  حتسًس اهللعوذ ابدلصمية اهليؼمة وارلعائط اًيت متزُي

اتَة تخـًصفِا وحتسًس دعائعِا )  إلحصامِة ) اهلعَة الاول(، مث هخعصق يف مصحةل اثهَة ٕاىل ادلصمية إلُز

دذالف ًرنمس اذلسوذ اًفاظةل ًلك حصمية مهنٌل ) ألذري  ٔبوخَ اًض حَ مث ٔبوخَ الٕ  اهلعَة اًثاين( ًيحسذ يف

 اهلعَة اًثاًر (.

 : ادلصمية اهليؼمة.اهلعَة ألول

ثـس ادلصمية اهليؼمة من بٔدعص اًؼواُص إلحصامِة اًيت ثـاين مهنا اصلول واولمتؽ اصلويل ؿىل حس سواء، هؼصا     

ا، ومل ثـس ٔبوضعة ادلصمية اهليؼمة متثي هتسًسا ٌضلول اهلخلسمة هلا ثَحلَ من بآثز دعريت تبٔ  من اولمتـاث واس خلصاُز

هيسذ اصلول اًيامِة،  وثغل اًيت متص مبصحةل اًخحول الاكذعاذي، ٕار ل ٌسنل  حفسة تي ٔبظححت دعصا حلِلِا

ضعة هتسف ٕاىل حتلِق بٔكىص جممتؽ من اولمتـاث من ٔبوضعهتا ظاهلا ٔبن اهليؼٌلث إلحصامِة اًيت متازش ثغل ألو 

ثـخرب ادلصمية اهليؼمة صالك كسز من ألزابخ، ؤبكي ايلاظص اهلمىٌة اًيت كس ثخـصط ًِا هدِجة ثيفِش اًلواهّي، و 

 من ٔبصاكل إلحصام ادلس مي اطلي ٌضلك حتساي دعريا ٔلهجزت اًـساًــة ادليائِـة فؼي اًـسًس مؼن تضلان اًـامل.

هـاكش اًسَيب ٌَـوهلة، واًيت ثخبًٔف من بٔفـال كري مرشوؿة ؿىل مِة ادلسًست يه الٕ ًوـي ُشٍ اًؼاُصت إلحصا  

خخّي من رعل ٔبن اًـوهلة تبٔتـاذُا ايلخَفة، وثالكهيا مؽ زوزت اهلـَوماث  ذزخة ؿاًَة من اًخيؼمي وارلعوزت، ًو

ؤبؾٌلهل كري اهلرشوؿة  والثعالث، كس ٔباتحت فصظة مالمئة ٔبمام إلحصام اهليؼم لس خلالل رعل ٍميس ٔبوضعخَ

 ؿىل اهلس خوى إلكَميي واًـاهلي.

ومععَح ادلصمية اهليؼمة مععَح كامغ وخمخَف ؿَََ، ٕار مل ًخوظي اولمتؽ اصلويل ذلس الٓن ٕاىل وضؽ ثـًصف   

صامئ مذفق ؿَََ تّي مجَؽ اصلول، ذما ٌضلك ؿائلا يف اًخـاون تُهنا ٔلن اًخـاون ٌس خَزم ثـًصفِا ٕاتخساءًا هلـصفة ادل

اًيت ثسذي يف هعاكِا من ٔبخي اًخوظي ٕاىل حتسًس وسائي اًخـاون تّي اصلول ٌَلضاء ؿَهيا. ٕارا مفا يه ادلصمية 

ا؟.  ي من دعائط متزُي  اهليؼمة؟، ُو

 ًفصغ ألول  ثـًصف ادلصمية اهليؼمة.ا

ٔبمجؽ فلِاء اًلاهون وؿٌَلء إلحصام والاحامتغ وكريمه    
1
اهليؼمة ؿىل ظـوتة وضؽ ذمن ثعسوا ًؼاُصت ادلصمية  

ثـًصف خامؽ ًِا ابًيؼص ٕاىل ثـسذ ٔبهواغ ؤبصاكل ادلصمية اهليؼمة وثحاٍن ألظول اًـصكِة ٔلؾضاهئا وادذالف جحم 

 اًـعاابث ؤبُسافِا.

                                      
1
 .Jacques borricand –criminalité organisée et ordre dans la société .P.U D'Axe-Marseille 1997-P9ًيؼص              
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ثري تـغ اهلضالك مهنا ما ًخـَق مبسًول    وؿَََ مفا ساًت ادلصمية اهليؼمة مععَح حيَعَ اًلموط تي ًو

(légale( ًوُس كاهوهَا )populaireصى اًحـغ ٔبن هل مسًول صـحَا )اهلععَح راثَ، ٕار ٍ
1

، ومهنا ما ًـوذ ٕاىل 

ؿسم وحوذ مفِوم وا ح ٌَجصمية اهليؼمة حيغ ابثفاق ذويل ثسخة ادذالف زؤًة اهلرشّغ ًِا يف لك ذوةل من 

صؤى تّي اًفلِاء حامتؾي واًـلسي، ٕاضافة ٕاىل ادذالف اًكذعاذي والٕ اصّلول ثحـًا ًواكـِا اًس َايس والٕ 

َة اًـاهلَة مهنا وإلكَميَة.  واهليؼٌلث اصلًو

   ، و ما س َىون من اًعـوتة مباكن ثحـًا هلا س حق رهٍص ول ٍزال ارلرباء حياًوون حتسًس مفِوم ادلصمية اهليؼمة ُو

ٔبو من  وس يوزذ ٔبمه اًخـاًزف اًيت كَِت ثضبٔن ُشٍ ادلصمية سواء من خاهة اًفلَ ٔبو من خاهة اًلاهون اصلويل

 حِر اًدرشًؽ اهللازن.

 ادلصمية اهليؼمة يف اًفلَ. 1

اكن ٌَفلَ ذوزا هحريا يف تَان مفِوم ادلصمية اهليؼمة دعوظا مؽ ؿسم وحوذ اثفاق ذويل حول ثـًصف ُشٍ   

شا ما سًدحر فَِ  شا ما حـي من اًفلِاء لُكٌ ًسيل تسًٍو حماوةل مهنم إلسِام يف حتسًس مفِورما ُو اًؼاُصت، ُو

 ساًة ابًفلَ اًلصيب مث اًفلَ اًـصيب.ت

 اًفلَ اًلصيب.  1-1

تلوهل ٔبن :ادلصمية اهليؼمة يه وضاظ ٕاحصايم ثلوم تَ مٌؼمة صلكَة حىصش  ؾّصفِا ألس خار حون هوىلكّي  

هجسُا يف اهللام ألول ٌَىسة توسائي كري مرشوؿة .
2
 

ن جمصمّي حمرتفّي خيضـون ًلواؿس بٓمصت ثيؼم وؾّصفِا اًفلَ اًىٌسي تبهٔنا مؤسسة مٌؼمة ومذسزخة ومىوهة م  

اهلؤسساث كري اهلرشوؿة اًيت جس َعص ؿَهيا تفضي اس خزسارما اهلخواظي ٌَـيف
3
. 

وؾّصف تـغ اًفلِاء ألهلان ادلصمية اهليؼمة من ذالل تَان ارلعائط ألساس َة ًِا ويه : اٌَجوء ٌَـيف   

ىٌوًوحِا اذلسًثة واس خزسام اًصصوت وجتاوس ادلصمية ٌَحسوذ واهلِازت والاحرتاف ابزحاكة ادلصامئ واس خزسام اًخ 

اًوظيَة ؤبن اًِسف اًصئُيس ٌَجٌلؿة إلحصامِة ُو حتلِق اًصحب
4
 . 

                                      
                           ًيؼص  :  

1
Donald R.Cressey-Theft of Nation-New York-Harper and Row Publishers 1969- P313.            

2
( organized crime is criminal activity by a formal organization developed and evoted primarily to the pousuit of 

profits through illegal means ) John E.Concklin – Criminology – N.Y- Macmillan -1981- P93.  
3
  Maurice Cusson – La notion de crime organisé – Presses Universitaire d'Aix-Marseille – 1997 – P29.   
4
 . 61ض  – 2000 –ذاز اٍهنضة اًـصتَة اًلاُصت  –ذزاسة ملازهة  –ًيؼص  ظازق زسوز : ازلاؿة الاحصامِة اهليؼمة  
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وؾّصفِا اًحـغ ألدص تبهٔنا ادلصمية اًيت حصحىهبا مٌؼمة ٕاحصامِة مؤًفة من زالزة ٔبصزاض فبٔنرث، ووضبٔث تلعس   

ؾر اًصحب اهلاذيازحاكة حصامئ مـَية ؿىل حنو مس متص وتحا
1
 . 

 . اًفلَ اًـصيب  1-2

 ؿىل اًصمغ من حسازة ذزاسة ادلصمية اهليؼمة يف اًوظن اًـصيب، فٕان اًفلَ اًـصيب كسم ثـًصفاث ؿسًست ًِا.    

فِيعَق اًحـغ يف ثـًصف ادلصمية اهليؼمة من حِر هوهنا منعًا خسًسا ًٔلوضعة إلحصامِة ٔبوخسثَ اذلضازت   

 ٕار ًـّصِفِا تبهٔنا  ادلصمية اًيت وفَّصهتا اذلضازت اهلاذًة ًيك متىن إلوسان اولصم من حتلِق واًخلسم اًخىٌوًويج

ٔبُسافَ إلحصامِة تعًصلة مذلسمة، ل ٍمتىن اًلاهون من مالحلذَ تفضي ما ٔبحاظ تَ هفسَ من وسائي خيفي هبا 

ٔبقصاضَ إلحصامِة ابًخـاون مؽ ٍلوؿة من اولصمّي
2
لول ألس خار   َلس فازوق اًيهبان يف س َاق هلس اًخـًصف ، ًو

ىصى ٔبن اًخـًصف ٔبؿالٍ ثـًصف ؿام ل ًؼِص اًـيارص اًلاهوهَة ٌَجصمية اهليؼمة تلسز ما ًربس   <<اهلضاز ٕاًََ

ٕاماكهَاث اهليؼٌلث إلحصامِة وكسزاهتا يف ذمازس هتا ًٔلوضعة إلحصامِة ... نٌل ًفذلص ٕاىل حتسًس ٔبُساف اهليؼٌلث 

 >>ويه ٔبُساف حمتثي يف حتلِق اًصحب إلحصامِة 
3

ًُذَلس ُشا اًخـًصف من هجة بٔدصى من حِر إلظاز  ، ًو

س ادلصمية اهليؼمة هخاخا ٌَحضازت  اهلاذًة، تُامن صِسث اًخرشًة مٌش اًلسم اًلصظية ٔككسم ظوزت  ـُ َ اًخازخيي ٔلهَ ً

ةٔبو صلك من ٔبصاكل ادلصمية اهليؼمة مازسِا إلقًصق مٌش اًـعوز اًلسمي
4
. 

ا  : مرشوؿا ٕاحصامِا ميازسَ     وؾّصفِا اًوفس اهلرصي يف اهلؤمتص اًخاسؽ هليؽ ادلصمية ومـامةل اولصمّي ابؾخحاُز

ٍلوؿة من ألفصاذ تدٌؼمي ُمؤَسيس اثتت هل تياء ُصيم ومس خوايث اًلِاذت وكاؿست ٌَخيفِش، وحيوكَ هؼام ذاذًل 

س خزسم إلحصام واًـيف واٍهتسًس والٕ  اس واًصصوت يف ٕافساذ اهلس ئوًّي وفصط اًسعوت، هبسف تزت ظازم ٌو

حتلِق ٔبزابخ ظائةل توسائي كري مرشوؿة حىت ًوو اختش كاًحا رشؾَا من اًياحِة اًؼاًُصة
5
. 

 ادلصمية اهليؼمة يف اًلواهّي اًوظيَة.  2

 سَىت اًدرشًـاث اًوظيَة يف مواهجة ادلصمية اهليؼمة ٔبحس الاجتاُاث اًثالزة اًخاًَة :  

                                      
1
 . 22ؾٌلن ] ذ ث [ ض –ذاز اًثلافة  –ًيؼص هوزنُس ًوسف ذاوذ : ادلصمية اهليؼمة  
2
، هلاًل ؾن حٌلل 44ض  –تخرصف  1989اًصايط  –يب ٌضلزاساث ألمٌَة واًخسًزة جمةل اهلصنز اًـص –ًيؼص َلس فازوق اًيهبان : ماكحفة الاحصام اهليؼم  

 .  22ض – 1995ادلصمية اهليؼمة ، حبر ملسم ٕاىل اهلَحق اًلضايئ، ثووس  –اهلٌليم 
3
 . 18ض –اهلصحؽ اًساتق ؼ تخرصف  
4
وما  146]ذ ظ[ ض – 1993تلساذ  –ذزاسة ملازهة  –ىل ػِص اًسفن ٌَخفعَي ٔبنرث ٍُصحؽ ٕاىل ؾحس اًىصمي رًة ظاحل : الادذعاض يف ادلصامئ اهلصحىدة ؿ 

 . 212ض  – 1999اًصايط  –ٔباكذميَة انًف اًـصتَة ٌَـَوم ألمٌَة –تـسُا، نشعل : حمسن ؾحس اسلَس ٔبمحس : اًخـاون ألمين اًـصيب واًخحسايث ألمٌَة 
5
 . 108ض  –اهلصحؽ  اًساتق  
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 جتاٍ ألول : مل ًوزذ ثـًصفا ٌَجصمية اهليؼمة يف ظَة اًلواهّي اًـلاتَة ول ما ٌضري ٕاىل إلحصام اهليؼم، لٕ ا

، وكاهون اًـلوابث اًـصايق وكاهون اًـلوابث 1997ومن رعل كاهون اًـلوابث اًحوًيسي اًعاذز س ية 

اًسَوفايك
1
 . 

  ٕث إلحصامِة اًيت متازش ٔبوضعهتا ذون اًخـصط رصاحة جتاٍ اًثاين : ؾّصف ادلصمية اهليؼمة تسلةل اهليؼٌلال

 هلفِوم ادلصمية اهليؼمة.

  ٕشا ما س يوزذٍ تساًة تحـغ ال جتاٍ اًثاًر : ؾّصف ادلصمية اهليؼمة يف هعوض اًلواهّي اًـلاتَة، ُو

 اًدرشًـاث اًلصتَة مث اًدرشًـاث اًـصتَة.

 ثـًصف ادلصمية اهليؼمة يف اًدرشًـاث اًلصتَة.  2-1

فداًًس حة ٌَدرشًؽ اًفصويس مل ًخعسى اهلرشغ ٌَجصمية اهليؼمة ٕاّل من ذالل ادلصامئ اًخلََسًة مثي ثبٔسُس     

ؾعاتة ٔبرشاز
2
من  5-450ٕاىل  1-450يف اهلواذ  1810اًيت ثضمهنا كاهون اًـلوابث اًفصويس اًعاذز س ية  

اًحاة اًساتؽ من اًىذاة اًصاتؽ 
3

لس تُِسًت حماولث ؿسًست ًخـسً ي اًلاهون ٌَوظول ٕاىل ثـًصف ادلصمية ، ًو

اهليؼمة ٕاّل ٔبهنا ُزفضت حبجة مغوط مععَح ادلصمية اهليؼمة 
4
. 

وابًًس حة ٌَلاهون اًحَجَيك فلس ؾّصف اهلرشّغ اًخيؼمي إلحصايم ؿىل ٔبهَ حٌلؿة مضلكة من رسعّي فبٔنرث    

ٕاحساج اضعصاة يف ٔبذاء اًسَعاث  تلعس ازحاكة ادلياايث ٔبو ادليح تعوزت مٌؼمة ًخحلِق اًصحب اهلاذي ٔبو

ف ٔبو اًسالخ ٔبو اًصصوت ٔبو الاس خـاهة ابًَِالك اًخجاًزة ٕلدفاء  اًـامة ابس خزسام اٍهتسًس ٔبو اًـيف ٔبو اًخرًو

ٔبو جسَِي ازحاكة ادلصامئ
5
. 

                                      
1
  . 23ض  –هفسَ  اهلصحؽ –ًيؼص هوزنُس ًوسف ذاوذ  
2
و اهلععَح هفسَ ) مجـَاث ألرشاز ( اطلي اس خـمهل اهلرشّغ ادلزائصي يف اهلاذت    ( ق غ ح. 15/  04) ق  176ُو
3
 Code penal francais  108 edition dalloz.                                                                                                            

         
4
، نشعل : ظازق زسوز: 130] ذ ظ[ ض  1997 –ذاز اًفىص اًـصيب  –ًيؼص َلس ٔبتو اًـال كِست : الاجتاُاث اذلسًثة يف كاهون اًـلوابث اًفصويس ادلسًس  

 . 70ض  -اهلصحؽ هفسَ  –ازلاؿة إلحصامِة اهليؼمة 
5
 –، نشعل : رشًف س َس اكمي  38ض  –م  2010ه،1431 –ظ اًثاهَة  –ذاز اًثلافة  –زاسة حتََََة ذ –ًيؼص هجاذ َلس اًرٍبزاث : ادلصمية اهليؼمة  

 . 26ض  –اهلصحؽ هفسَ –ادلصمية اهليؼمة يف اًلاهون اهللازن 
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ٔبما اهلرشّغ اًسوٌرسي فلس حّصم جمصذ وحوذ اًخيؼمي إلحصايم ٔبو مساؿسثَ، حِر ًـاكة لك من ٌسامه يف   

ؼمي هل تياء َُلكي وػَفذَ زسًة مىوهة تلصط ازحاكة ادلصامئ ابس خزسام اًـيف ٔبو ًخحلِق اًصحب اهلاذي ثي

ابًوسائي كري اهلرشوؿة
1
. 

ومن اًلواهّي اًيت ؾّصفت ادلصمية اهليؼمة يف ظَة اًلاهون، اًلاهون اًصويس فـّصفِا تبهٔنا حصمية حصحىة من   

حاكة حصامئ دعريت ٔبو حصحىة من كدي حٌلؿة اًـعاتة إلحصامِة كدي ٍلوؿة مٌؼمة ومذحست وضبٔث هبسف از 

اهليؼمة واًيت ُبوِضبٔث ًيفس اًلصط
2
. 

 ثـًصف ادلصمية اهليؼمة يف اًدرشًـاث اًـصتَة.  2-2

مل ًخـصط اهلرشغ رصاحة ٌَجصمية اهليؼمة، وٕامنا ٔبصاز ؿىل قصاز اًـسًس من  ابًًس حة ٌَدرشًؽ ادلزائصي     

مية ثسذي يف ُشا الاظاز ويه حصمية مجـَاث الارشاز اهليٍو ؾهنا يف اًلسم الاول من اًدرشًـاث ٕاىل حص 

من كاهون اًـلوابث ؿىل ماًًل ) لك مجـَة بٔو  176اًفعي اًساذش من اًىذاة اًثاًر، حِر هّط يف اهلاذت 

يحة ٔبو ٔبنرث اثفاق رمٌل اكهت مسثَ و ؿسذ ٔبؾضائَ   جضلك ٔبو ثؤًف تلصط الاؿساذ دلياًة ٔبو ٔبنرث، ٔبو دل 

مـاكة ؿَََ خبمس س يواث حخس ؿىل الاكي، ضس الاصزاض ٔبو الامالك حىِون مجـَة ٔبرشاز.....(
3
 . 

ابًًس حة ٌَدرشًؽ اهللصيب مل ًخـصط رصاحة ُو نشعل ٌَجصمية اهليؼمة، ًوىن ٔبصاز يف اًفصغ الاول من     

من ٍلوؿة اًلاهون ادليايئ تيّعَ )  293 اًحاة ارلامس من اًىذاة اًثاًر ٕاىل اًـعاابث إلحصامِة يف اهلاذت

لك ؾعاتة ٔبو اثفاق، رمٌل حىن مسثَ ٔبو ؿسذ اهلسامهّي فَِ، ٔبوضئ ٔبو وخس ٌَلِام إبؿساذ ٔبو ازحاكة حٌاايث 

ضس ألصزاض ٔبو الاموال، ٍىِون حٌاًة اًـعاتة الاحصامِة مبجصذ زحوث اًخعممي ؿىل اًـسوان ابثفاق 

 مضرتك(.

اهلرصي مل ًُـّصف نشعل ادلصمية اهليؼمة ثـًصفا رصحيا، وكس مزّي تّي زالزة من اًامنرح  وابًًس حة ٌَمرشّغ    

مىصز من كاهون اًـلوابث اهلرصي فٌط ؿىل  86إلحصامِة ٌَجصمية اهليؼمة ويه : ثبٔسُس حٌلؿة ٕاحصامِة، م 

ٔبو مٌؼمة بٔو ًـاكة ابًسجن لك من ٔبسس ٔبو هؼم ٔبو ٔبذاز ؿىل ذالف بٔحاكم اًلاهون مجـَة   ماًًل  )

ؾعاتة، ٍىون اًلصط مهنا اصلؾوت تبًٔة وس َةل ٕاىل ثـعَي ٔبحاكم اصلس خوز ٔبو اًلواهّي ٔبو مٌؽ ٕاحسى مؤسساث 

ـاكة  اصلوةل ٔبو ٕاحسى اًسَعاث اًـامة من ذمازسة ٔبؾٌلًِا ٔبو الاؾخساء ؿىل اذلًصة اًضرعَة ٌَمواظن ...ًو

                                      
1
، نشعل :  4ض  –2002]ذ ظ[  –ت ذاز اٍهنضة اًـصتَة اًلاُص  –ًيؼص فائزت ًووس اًحاصا : ادلصمية اهليؼمة يف ػي الثفاكِاث اصلًوَة واًلواهّي اًوظيَة  

 .  20ض  –اهلصحؽ هفسَ –رشًف س َس اكمي : ادلصمية اهليؼمة يف اًلاهون اهللازن 
2
 . 39ض  –اهلصحؽ هفسَ  –ادلصمية اهليؼمة  –، نشعل : هجاذ اًرٍبزاث  24ض  –اهلصحؽ هفسَ  –ًيؼص هوزنُس ذاوذ : ادلصمية اهليؼمة  
3
 http://www.joradp.dz/HAR/Index.htmًة                                                               موكؽ ادلًصست اًصمسَة ادلزائص   

http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
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ٌؼمة ٔبو مسُا مبـوانث ماذًة ٔبو ماًَة مؽ ؿَمَ ابًلصط ابٔلصلال اًضاكة اهلؤكذة لك من ثوىل سؿامة ٔبو كِاذت م 

اطلي ثسؾو ٕاًََ(
1
 . 

واًيشء هفسَ ابًًس حة ٌَدرشًؽ  ألزذين فنل ًخـصط اهلرشغ رصاحة ٌَجصمية اهليؼمة ٔبسوت ابهلرّشِؿّي     

اتَ دعائعِا مؽ ادلزائصي واهللصيب، واهلرصي ساتق إلصازت ٕاٍهيم، وٕاهٌّل بٔوزذ تـغ ادلصامئ اًخلََسًة اًيت ثدض

 دعائط ادلصمية اهليؼمة اكلثفاق واًخيؼمي.

من كاهون اًـلوابث ألزذين ؿىل بٔهَ ) ٕارا ٔبكسم رسعان بٔو ٔبنرث ؿىل ثبًَٔف مجـَة بٔو  157فٌّعت اهلاذت   

ت ، وهّعت اهلاذ>>ؾلسا ٔبو اثفاكا تلعس ازحاكة ادلياايث ؿىل اًياش ٔبو ألموال ًـاكدون ابٔلصلال اًضاكة اهلؤكذة

من اًلاهون هفسَ ؿىل ) لك حٌلؿة مىوهة من زالزة ٔبصزاض ٔبو ٔبنرث جيوتون اًعصق اًـامة وألزايف  158

ؿىل صلك ؾعاابث مسَحة تلعس سَة اهلاّزت واًخـسي ؿىل ألصزاض ٔبو ألموال ٔبو ازحاكة ٔبي معي بٓدص 

(   من ٔبؾٌلل اٌَعوظَة ًـاكدون ابٔلصلال اهلؤكذة هلست ل ثلي ؾن س حؽ س يواث
2
. 

 ادلصمية اهليؼمة صلى اهليؼٌلث اصلوًَة.    3

اكن لهدضاز ادلصمية اهليؼمة ؿىل اًعـَس اصلويل وػِوز ادلصمية اهليؼمة اًـاجصت ٌضلول ذوزًا ُامًا يف حتًصم   

َة وإلكَميَة هبسف اًوظول ٕاىل مفِوم مضرتك ًِا، وٕاجياذ بًَٓة ٌَخـاون تّي َة تـلس اهلؤمتصاث اصلًو  ادلِوذ اصلًو

ا واًلضاء ؿَهيا.  اصلول ٌَحس من اهدضاُز

شا ما س يوزذٍ تساًة مبوكف اهليؼٌلث اًـاهلَة من ادلصمية اهليؼمة مث موكف اهليؼٌلث إلكَميَة.    ُو

 اهليؼٌلث اًـاهلَة.  3-1 

ام ومٌؽ ألتـاذ ادلسًست ًإلحص  -حتت ؾيوان   1985اؾخرب اهلؤمتص اًساتؽ ًٔلدم اهلخحست اهليـلس يف مِالهو س ية   

ة اًيت جس خحق تشل هجس هحري ًححهثا  -ادلصمية  ًو ادلصمية اهليؼمة من اهلوضوؿاث راث ألًو
3

، وما جتسز إلصازت 

 ًخوظي اولمتؽ اصلويل مٌش تساًة اُامتمَ ابدلصمية اهليؼمة ٕاىل وضؽ ثـًصف ًِا حيغ ابثفاق ذويل، ٕاًََ ُو ٔبهَ مل

صامِة من حِر جحمِا وهعاق ٔبوضعهتا واًوسائي اًيت جس خزسرما ًوـىل رعل ًـوذ ٕاىل ادذالف اهليؼٌلث إلح

و ادذالف مفِوم ادلصمية اهليؼمة  سلاًة هفسِا من ٔبهجزت اًـساةل ادليائَة، ُشا فضال مّعا س حق إلصازت ٕاًََ ُو

 راثَ صلى اصلول ثحـًا ًواكـِا اًس َايس والاكذعاذي والاحامتؾي.

                                      
1
 http://arablegalportal.org/egyptverdicts/index.aspxكاؿست اًدرشًؽ اهلرصي                                                         
2
 http://www.lob.gov.jo/ui/laws/listall.jspالازذين                                                                      موكؽ اًدرشًـاث  
3
 . 8ض  –اهلصحؽ هفسَ  –اهليؼمة ازلاؿة إلحصامِة  –ًيؼص ظازق زسوز  

http://www.lob.gov.jo/ui/laws/listall.jsp
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وصامي ٌَجصمية اهليؼمة حيغ ابثفاق مجَؽ اصلول، فٕان اولمتؽ اصلويل وؿىل اًصمغ من ؿسم وحوذ ثـًصف ذكِق   

 كّسم ثـاًزف ؿسًست متَِسًا ٌَوظول ٕاىل مفِوم مضرتك ثضبهٔنا.

ادلصمية  1975فـىل ظـَس ألدم اهلخحست ؾّصف اهلؤمتص ارلامس هليؽ ادلصمية ومـامةل اولصمّي يف حٌَف ًس ية   

ن وضاظًا ٕاحصامِا مـلسًا وؿىل هعاق واسؽ، ثيفشٍ ٍلوؿاث من ألصزاض ؿىل اهليؼمة تبهٔنا : ادلصمية اًيت ثخضم

ذزخة من اًخيؼمي هتسف ٕاىل حتلِق  صاء ٌَمضرتنّي فهيا ؿىل حساة اولمتؽ ؤبفصاذٍ، وثخضمن حصامئ ضس 

 ألصزاض وحىون مصثحعة يف مـؼم ألحِان ابًفساذ اًس َايس
1
 . 

يؽ ادلصمية ومـامةل اولصمّي اهليـلس يف ُافاان ثـًصفا ٌَجصمية اهليؼمة تبهٔنا ثخىن اهلؤمتص اًثاًر هل  1990ويف س ية   

ٍلوؿة من ألوضعة إلحصامِة اهلـلست ثلوم هبا ؿىل هعاق واسؽ حٌلؿاث مٌؼمة تلعس حتلِق اًصحب واندساة 

ة ابًصصوت اًسَعة وفذح ٔبسواق كري كاهوهَة، وثخجاوس اذلسوذ اًوظيَة وثلوم ؿىل ٕافساذ اًضرعَاث اًـام

وجس خزسم اًـيف واٍهتسًس
2
. 

ومن اًخـاًزف اًيت ٔبحاظت ٔبنرث مبفِوم ودعائط ادلصمية اهليؼمة اًخـًصف اطلي خاءث تَ اثفاكِة ماكحفة   

، فـّصفت ادلصمية اهليؼمة تبهٔنا حٌلؿة راث تياء َُلكي 2000ادلصمية اهليؼمة اهليـلست يف ابًريمو ابًعاًَا س ية 

ض فبٔنرث وثسوم ًفرتت من اًزمن لزحاكة حصمية ٔبو ٔبنرث من ادلصامئ ادلس مية ٔبو ادلصامئ ًخىون من زالزة ٔبصزا

اهليعوض ؿَهيا يف ُشٍ الثفاكِة واذلعول ثضلك مدارش بٔو كري مدارش ؿىل مزااي ماًَة ٔبو مٌافؽ ماذًة
3
 . 

َة وؿىل ظـَس اهليؼمة اصلًوَة ٌَرشظة ادليائَة اهلـصوفة ِة )ألهرتتول(، فلس كسمت    اهليؼمة يف اًيسوت اصلًو

ثـًصفا ٌَجصمية اهليؼمة تبهٔنا ٍلوؿة من  1988ثضبٔن ادلصمية اهليؼمة اهليـلست يف ساهت لكوذ تفصوسا س ية

ألصزاض ميازسون وضاظ كري كاهوين تعوزت مس متصت ًلصط حتلِق اًصحب ذون اؾخحاز ٌَحسوذ اًوظيَة
4
. 

 اهليؼٌلث إلكَميَة.    3-2

ٌلث إلكَميَة اُامتمًا هلسبةٔل ثـًصف ادلصمية اهليؼمة، فـىل ظـَس اولَس ألوزويب وضـت ٔبًوت تـغ اهليؼ  

اٌَجية ألوزوتَة اًخاتـة ٌَمجَس ألوزويب هوؿّي من اهلـاًري ُوضـت من كدي ٍلوؿة ذرباء جمَس ٔبوزواب ثضبٔن 

ِشٍ اهلـ1997ادلصمية اهليؼمة س ية  اًري ٔبمهَة يف ثـًصف ادلصمية اهليؼمة ، مـاًري ٕاًزامِة ومـاًري وادذَاًزة، ًو
1
. 

                                      
 
1
 ض  –اهلصحؽ هفسَ  –هوزنُس ًوسف ذاوذ : ادلصمية اهليؼمة  
2
ادلصمية اهليؼمة :  –، نشعل : هجاذ اًرٍبزاث  43ض  –اهلصحؽ هفسَ  –ًيؼص فائزت ًووس اًحاصا : ادلصمية اهليؼمة يف ػي الثفاكِاث اصلًوَة واًلواهّي اًوضـَة  

 . 34ض  –اهلصحؽ هفسَ 
3
 . 123ض  – 1998 –ظ الٔوىل  –تريوث  -اهلؤسسة ادلامـَة  –ًيؼص حـفص ؿًل : ماكحفة ادلصمية  
4
               .LECLERC Marcel - La Criminalité organisée - La documentation Francaise – Paris – 1996 - P5ًيؼص  
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ا ًلِام ادلصمية اهليؼمة ويه :  فاهلـاًري إلًزامِة يه اًـيارص اًيت ٌضرتظ ثوافُص

ةل ٔبو كري حمسذت.  ةؼ ثـاون زالزة ٔبصزاض فبٔنرث.  بٔ  ؼ  ذؼ ازحاكة حصمية من ادلصامئ ارلعريت.  حؼ ًفرتت ظًو

 ابؾهثا حتلِق اًصحب. 

دذَاًزة، فِيي اًـيارص اًيت ل ًؤ ص وحوذُا من ؿسمَ يف كِام ادلصمية اهليؼمة فذمتثي يف ٔبّما اهلـاًري الا  

 اًـيارص اًخاًَة :

ؼ اس خزسام اًـيف  حؼ اس خزسام هوغ من اًيؼام اصلاذًل.  ةؼ وحوذ رممة ذاظة ٔبو ذوز ذاض ًلك مسامه.  بٔ 

 ؼ اًـمي ؿىل اهلس خوى اصلويل. ه ؼ ذمازسة قس َي ) ثحُِغ ( ألموال. ذٔبو كرٍي من وسائي اًرتوًؽ. 

وؿىل ظـَس الاحتاذ ألوزويب، وضـت ٍلوؿة ماكحفة ايلسزاث وادلصمية اهليؼمة ابلحتاذ ألوزويب ثـًصفَا   

اكن مفاذٍ ٔبن ادلصمية اهليؼمة يه حٌلؿة ُمَضلكة من ٔبنرث من رسعّي ثٌُلزش  1993ٌَجصمية اهليؼمة س ية 

ىون ًلّك ؾضو رممة حمسذت مرشوؿًا ٕاحصامِا ًيعوي ؿىل ازح ةل ٔبو كري حمسذت ٍو اكة حصامئ حس مية هلست ظًو

يف ٕاظاز اًخيؼمي إلحصايم ورعل هبسف اذلعول ؿىل اًسَعة ٔبو حتلِق ألزابخ 
2
 . 

وؾّصفِا الاحتاذ ألوزويب  تبهّٔنا حٌلؿة ُمَضلكة من ٔبنرث من رسعّي ًِا َُلك ثيؼميي، ذامئة يف اًزمان وثـمي   

ىل ازحاكة حصامئ ًـاكة ؿىل ٔبّي مهنا تـلوتة ساًحة ٌَحًصة، سواء اكهت ثغل ادلصامئ كاًة يف ثضلك مٌؼم ؿ

راهتا ٔبو وس َةل ًخحلِق اًصحب، وجس خزسم ؾيس اٌَزوم حق اًخبٔزري ؿىل زخال اًسَعة اًـامة
3
. 

 اًفصغ اًثاين :  دعائط ادلصمية اهليؼمة.

جصمية اهليؼمة سواء من كدي اًفلَ، اًدرشًـاث ايلخَفة بٔو تياء ؿىل ما ثلسم من ؾصط اًخـًصفاث ايلخَفة ٌَ  

ا من خمخَف ألوضعة إلحصامِة، ٔبي ٔبن  ا ؾن كرُي َة، ًؼِص خََا ٔبن ًِا من ارلعائط ما ميزُي اهليؼٌلث اصلًو

ا اتخساء حىت ميىن ٔبن ٍىون وضاظَا ما من كدَي ادلصمية  ُياك مثة دعائط وسٌلث ذاظة هبا ًخـّي ثوافُص

وميىن ٕاحٌلل دعائط ادلصمية اهليؼمة وفلَا ًخلس ميّي زئُسّي : ًخضمن اًلسم ألول ارلعائط  اهليؼمة،

اًخلََسًة، تُامن ٌضمي اًلسم اًثاين ارلعائط اهلس خحسزة اًيت اجسمت هبا ادلصمية اهليؼمة حسًثَا، ورعل ؿىل 

 اًيحو اًخايل :

ارلعائط اًخلََسًة  -1
4
: 

                                                                                                                        
1
 . 31,  30ًيؼص هوزنُس ذاوذ:ادلصمية اهليؼمة ؼ اهلصحؽ هفسَ ؼ ض  
2
 . 43ًيؼص فائزت ًووس اًحاصا :ادلصمية اهليؼمة يف ػي الثفاكِاث اصلًوَة ؼ اهلصحؽ هفسَ ؼ ض  
3
 . 25ًيؼص هجاذ اًرٍبزاث:ادلصمية اهليؼمة ؼ اهلصحؽ هفسَ ؼ ض  
4
 . 35ًيؼص هجاذ اًرٍبزاث:ادلصمية اهليؼمة ؼ اهلصحؽ هفسَ ؼ ض  
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متثي يف وحوذ اًخيؼميؼ  بٔ     لسم ألذواز تّي ألؾضاء : ٍو هؼام حيسذ ظحَـة اًـمي ذاذي اهليؼمة إلحصامِة ًو

 وحيسذ اًـالكة فامي تُهنم، حبَر حُصحىة ادلصمية يف ٕاظاز ُشا اًخيؼمي..

: ٔبي الاس متصاز يف ذمازسة اًًضاظ إلحصايم، حِر ٔبن موث ٔبو جسن ٔبو دصوح ٔبحس الاس متصاًزةؼ  ة   

ا.ٔبؾضاهئا ل ًؤ ص ؿىل تلاهئا   واس متصاُز

ؼ اًخرعَط: من ٔبمه ؾيارص ادلصمية اهليؼمة اًخرعَط، واًخرعَط حيخاح ٕاىل ذربت ومـصفة ابٔلدعاز  ح   

ىون ذامئَا ٔلصزاض هلم اًلسزت ؿىل رعل.  اهلخوكـة ٍو

اة ألصزاض من ٔبساًَة اًـعاابث  اس خزسام اًـيف بٔو اٍهتسًس تَؼ  ذ    َة وٕاُز : ًـخرب اًخرًوف واًرُت

شا ٕلزابك ٔبهجزت ألمن ًوضٌلن ؿسم كِام اًضحااي ٔبو حىت ٔبؾضاء اهليؼمة ابٕلتالػ ؾن ادلصامئ إلحصايم ، ُو

 ومصحىدهيا.

ؼ  اًحياء اًِصيم اهلخسزح : ٔبمه ما ًُمزي ادلصمية اهليؼمة ُو اًحياء اًَِلكي اهلُيؼم ذاذََا، فِخوىل اًلِاذت كائس  ه    

حمتَة اًعاؿة، مؽ احرتام ٔبؾضاء اهليؼمة إلحصامِة ٔلذوازمه تياًء ؿىل ٍىون هل اًسَعة يف اختار اًلصازاث وهل 

 مدسٔب ثلس مي اًـمي اطلي حُيسذٍ كائس اهليؼمة.

: هتسف اهليؼٌلث إلحصامِة ٕاىل اذلعول ؿىل ألزابخ واهلاكسة اهلاذًة  حتلِق اًصحب بٔو ماكسة ماذًةؼ  و   

 صلك ٔبؾٌلل جتاًزة.من ذالل ذمازسة ٔبوضعة ٕاحصامِة ؤبوضعة كامئة ؿىل 

ارلعائط اهلس خحسزة   - 2
1
: 

ؼ  اهلزح تّي ألوضعة كري اهلرشوؿة وألوضعة اهلرشوؿة ) ثحُِغ ألموال (: متازش ؾعاابث ادلصمية  بٔ    

 َ اهليؼمة وضاظاث مرشوؿة حتاول من ذالًِا ذمج ٔبوضعهتا كري اهلرشوؿة يف رشاكث ومرشوؿاث كاهوهَة ٌَمتًو

فة اهلرشوؾَة ؿىل زٔبش ماًِا، ٕاضافة ٕاىل ٕاحصاء تـغ اًـمََاث اهلاًَة ؿىل زٔبش اهلال ؾن وحوذُا وٕاضفاء ظ

 ٕلدفاء معسٍز وٕاضفاء ظفة اهلرشوؾَة ؿَََ.

ؼ  ؾحوز ادلصمية اهليؼمة ٌَحسوذ : من ٔبنرث دعائط ادلصمية اهليؼمة ؾحوزُا ٌَحسوذ اًوظيَة، ويه هبشا  ة   

 اصلّول (، فِيي ل حىون يف ذوةل واحست تي ثًذلي من ذوةل ٔلدصى ٔبو جسمى ادلصمية اهليؼمة ؿرب اًوظيَة ) ؿرب

جضمي ٔبنرث من ذوةل، ؿٌَلً ٔبهَ ًُس من اًرضوزي ؾحوز ادلصمية اهليؼمة ٌَحسوذ اًوظيَة، ٕار ميىن ٔبن حىون 

 حمََة ثٌُلَزش ؿىل اًعـَس اصلاذًل ٌضلوةل.

                                      
1
 . 38ؼ اهلصحؽ هفسَ ؼ ض  ًيؼص هجاذ اًرٍبزاث:ادلصمية اهليؼمة 
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هليؼٌلث إلحصامِة ٔلوضعهتا يف مٌاظق ذاضـة صلول ؼ  اصلدول يف اًخحاًفاث إلسرتاثَجَة:  ٕان ذمازسة ا ح   

ٔبدصى كس جيـَِا ثععسم مؽ مٌؼٌلث ٕاحصامِة ٔبدصى كس حىون جس َعص ؿىل ألسواق يف ثغل اصلول، ٔبو كس 

شا جيـَِا  ثععسم مؽ اهليؼٌلث إلحصامِة اىلََة ًخغل اصلول وكس ًؤذي ُشا الاظعسام ٕاىل الاكذخال فامي تُهنا ُو

ا من اهليؼٌلث إلحصامِة سواء اىلََة ٔبو ؿرب اصلول.ثَجبٔ ًـلس حتاً  فاث مؽ كرُي

وكس زخت وحوذ ؿالكة تّي اًاكزثالث اًىوًومدَة واهلافِا إلًعاًَة حِر جساؿس ُشٍ ألذريت جُتاز ايلسزاث يف  

وزك ملاتي جسَِي ذدول اًىواكًّي ٕاىل ٔبوزواب ابؾخحاٍز اًًضاظ  هوًومدَا ؿىل اكذحام سوق اًِريوٍن يف هًَو

اطلي حتاول اهلافِا احذاكٍز يف ٔبوزواب
1
 . 

فِشا اكن ؾن ادلصمية اهليؼمة سواء من حِر خمخَف اًخـاًزف اًيت كَِت ثضبهٔنا بٔو من حِر ارلعائط   

اة؟.   ا، مفارا ؾن حصمية الاُز  اًيت مزيهتا ؾن كرُي

اة.  اهلعَة اًثاين : حصمية الاُز

اة مفِوم مذلري و        ختخَف ظوزٍ وذوافـَ ادذالفا سمٌَا وماكهَا، نٌل خيخَف اًيؼص ٕاًََ ٕان مفِوم إلُز

اة صلى اًفلَ مث يف  تدداٍن اًثلافاث اًلامئة يف اولمتـاث، وس يىذفي ُيا ابًخـصط ٕاىل ثـًصف حصمية الاُز

شا اًلاهون اصلويل، مث ثـًصفِا من حِر اًدرشًـاث اًوظيَة، مث هخـصط ٕاىل ارلعائط اًيت متزي ُشٍ ادلصمية ، ُو

 تيفس اًرتثُة اطلي س حق وبٔن ثـصضيا تَ ٕاىل ادلصمية اهليؼمة.

اة.  اًفصغ ألول : ثـًصف إلُز

َة، إلكَميَة مهنا واًـاهلَة،     وكس وزذث ؿست ثـًصفاث يف ُشا اولال، سواء من خاهة اًفلَ ٔبو اهليؼٌلث اصلًو

شا ما س يـصضَ تـس كِامٌا  تـمََة اهخلاء ًحـغ اًخـاًزف، لٔ  هَ ٌس خحَي إلحاظة جلك اًخـاًزف وكري ذمىن ُو

 رهص مجَؽ اًخـاًزف اًيت مت إلظالغ ؿَهيا، وؿَََ س يلذرص ؿىل اًحـغ مهنا.

اة يف اًفلَ  - 1  ثـًصف إلُز

اة.  سًذـصط ٌَفلَ اًـصيب، مث موكف اًفلَ اًلصيب من ثـًصف ػاُصت إلُز

 

 

                                      
1
شا ما ٔبزحدذَ ألدم اهلخحست من ذالل وزَلهتا اًعاذزت س ية    .  50ض  اًساتق،اهلصحـ ،ادلصمية اهليؼمة ،ًوسف ذاوذ  ٔبهؼص يف رعل : . هلاًل ؾن هوزنُس1994ُو
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 .اًفلَ اًـصيب 1 -1

اة تبٔهَ: ٍلوؿة من ألفـال ثدسم ابًـيف ثعسز من حٌلؿة كري ًـّصف ألس خار هوز اصلٍن ُيس    وزي إلُز

َة سلَِم ؿىل سَوك مـّي، ٔبو ثلَري ألهؼمة اصلس خوزًة واًلاهوهَة ذاذي  كاهوهَة ضس ألفصاذ ٔبو اًسَعاث اصلًو

اصلوةل
1
. 

ـّصفَ ألس خار هخِي حَمي تبٔهَ: الاس خزسام كري اهلرشوغ ٌَـيف ٔبو اٍهتسًس تَ ت    واسعة فصذ، ٔبو ٍلوؿة، ٔبو ًو

ىون  ذوةل ضس فصذ ٔبو حٌلؿة ٔبو ذوةل ًًذج ؾيَ زؾحا ًـصط ٌَرعص ٔبزواحا ثرشًة ٔبو هيسذ حصايث ٔبساس َة، ٍو

اًلصط مٌَ اًضلط ؿىل ازلاؿة ٔبو اصلوةل ًيك ثلري سَووِا اجتاٍ موضوغ ما
2
. 

 اًفلَ اًلصيب.  2ؼؼؼؼ  1

اة ألس خار     جصوش ُومفان تبٔهَ: اًـيف ٔبو اٍهتسًس ابًـيف اهلس خـمي واهلوخَ ؾّصفَ اًحاحر يف كضااي الاُز

رلسمة ُسف س َايس
3
  . 

اة، فبٔصاز ٕاىل اًعـوابث اًيت ثواخَ ثـًصف      و ٔبًضا ابحر مـصوف يف جمال إلُز ٔبما ألس خار ًىوز ُو

اة ؿىل ميض اًـعوز وانخفى ابً اة ؤبنس ٔبهَ ل ًوخس بٔي ثـًصف ٌضمي لك مذلرياث إلُز لول ٔبن إلُز

اة ٕاخاتة ؿىل اًالؿساةل إلُز
4
،

5
 . 

اة، سواء اًخـاًزف اًيت رهصانُا ٔبو اًيت مت الاضعالغ      ونخحََي ٌَخـاًزف اًيت كَِت ثضبٔن ثـًصف إلُز

ا، ىصى ٔبن حماولث اًخـًصف اهلاذًة واهلوضوؾَة كس صاهبا اًلعوز، ٕاما ٔلهنا كرصث اًخـًصف  ؿَهيا ومل هشهُص

ألفـال( بٔو ادلاهة اًلاهوين)ادلصامئ(، بٔو ادلاهة اًس َايس، ٔبو ألذاليق، ٔبو ازلؽ تّي ؿىل ادلاهة اهلاذي)

 تـغ ُشٍ ادلواهة ذون اًحـغ ألدص. 

اة يف ٕاظاز  - 2 َة ) اًـاهلَة والاكَميَة(ثـًصف إلُز  .اهليؼٌلث اصلًو

                                      
اة، ذاز اٍ  .9، ض1993هنضة اًـصتَة، ًيؼص هوز اصلٍن ُيسوزي، اًس َاسة ادليائَة ٌَمرشغ اهلرصي يف مواهجة حصامئ إلُز

1
  

2
اة اصلويل وفلا ٌَلاهون اصلويل اًـام،  ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًلاُصت،   .27، ض 1988ًيؼص هخِي امحس حَمي، إلُز

2
  

  Bruce hoffman, la  mécanique terroriste, première publication,  Londres.1998.p 17.                                 
3
  

  walter laqueur. le terrorisme.presse universsitaire de France. 1979.                                                              .
4
  

5
ايب   فـحازت ؼؼ ٕاخاتة ؿىل اًالؿساةل ؼؼؼ اًيت ٔبوزذُا الٓس خار ًىوز يف نخاتَ حىديس هوغ من ارلعوزت ؤكهَ ًـعي رًزـة وثرٍبص ٌَـمي    الاُز
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اة يف اظاز مٌؼمة ألدم اهلخحست هكيؼمة ؿ    اهلَة، مث ثـًصف ُشٍ ادلصمية وضري ُيا ٕاىل ثـًصف حصمية الاُز

ٌل مٌؼمة اصلول اًـصتَة ومٌؼمة اصلول الاوزوتَة.  صلى اهليؼٌلث الاكَميَة، وىىذفي مبيؼمخّي ُو

اة. 2-1   ثـًصف ألدم اهلخحست ًالُز

من ذالل  1954خاء يف ثـًصف ٌَجية اًلاهون اصلويل ًٔلدم اهلخحست اهللسم ٕاىل ازلـَة اًـامة ًس ية    

اة: ًيرصف ٕاىل كِام سَعاث ذوةل مرشوؾِا اهل  خـَق تلاهون ادلصامئ ضس اًسالم ؤبمن إلوساهَة ٔبن إلُز

اة من ذالل ما ًـصف إبؿالن اٌَجوء  اتَة، وثياًوت ازلـَة اًـامة حصمية إلُز ابختار ٔبو جضجَؽ ٔبوضعة ٕاُز

اة ٌضمي لك ما ًلوم تَ ألفصاذ ٔبو اً 1967إلكَميي اًعاذز س ية َِئاث اًخاتـة صلول ما ضس ، ورهصث ٔبن إلُز

ألفصاذ ٔبو اًَِئاث ٔبو اهلؤسساث ٔبو ألموال اًـامة وارلاظة اهلمَونة صلول ٔبدصى
1
. 

اة اصلويل اًخاتـة ًٔلدم اهلخحست ؾيس وضـِا مرشوغ اثفاكِة موحست ثضبٔن ٕاحصاءاث مواهجة     وؾّصفذَ دلية إلُز

اة اصلويل ًس ية اة اصلويل مع 1980إلُز ال من ٔبؾٌلل اًـيف ارلعريت ٔبو اٍهتسًس تَ ًعسز من تبٔهَ: ًـس إلُز

وخَ ضس ألصزاض، ٔبو اهليؼٌلث، ٔبو  فصذ ٔبو حٌلؿة، سواء اكن ًـمي مبفصذٍ ٔبو ابلصرتاك مؽ بٔفصاذ بٓدٍصن ًو

اهلواكؽ اًسىٌَة، ٔبو اذلىومِة، ٔبو اصلتَوماس َة، ٔبو وسائي اًيلي واهلواظالث، ٔبو ضس ٔبفصاذ ازلِوز اًـام ذون 

َون بٔو ادلًس ٔبو خًس َة تلعس هتسًس ُؤلء ألصزاض بٔو اًدسخة يف ٕاظاجهتم بٔو موهتم بٔو اًدسخة يف متَزي ٌ

ٕاذلاق ارلسازت، ٔبو اًرضز ٔبو ألرى هبشٍ ألمىٌة، ٔبو اهلمخَاكث، ٔبو ثسمري وسائي اًيلي واهلواظالث هبسف 

ٔبو الاتزتاس من ٔبخي ثياسلث مـَية ٕافساذ ؿالكاث اًعساكة واًِوذ تّي اصلول ٔبو تّي مواظين اصلول ايلخَفة، 

من اصلول يف ٔبي ظوزت اكهت، نٌل ٔبن اًخبٓمص ؿىل ازحاكة بٔو حماوةل ازحاكة، ٔبو الاصرتاك يف ازحاكة، بٔو 

اة اصلويل اًخحًصغ ؿىل ازحاكة ادلصامئ ٌضلك، ٔبًضا حصمية إلُز
2
. 

اة. 2-2  ؼ ثـًصف اهليؼٌلث إلكَميَة ًإلُز

ٌَميؼمة اًـصتَة ذمثةل يف خامـة اصلول اًـصتَة، وثـًصفا ٌَميؼمة ألوزوتَة ذمثةل يف  وس يىذفي تخـًصفّي، ثـًصفا   

  مٌؼمة اصلول الاوزوتَة ساتلا والاحتاذ الاوزويب حاًَا.

                                      
1
اة اصلويل واًرشؾَة اصلًوَة يف ضوء اًرشًـة إلسالمِة ومداذئ اًلاهون اصلويل، ذزاسة هؼًصة ثعحَلِ  ة ؿىل ألحساج ًيؼص زحة ؾحس اهليـم مذويل، إلُز

 .     64، ض 1426-2006/ 2005ادلاًزة، ذاز اٍهنضة اًـصتَة،ظ اًثاهَة،

اة اصلويل، ا  اة اصلويل تّي اًخجصمي واهلاكحفة، ذاز اًفىص ادلامـَة، إلسىٌسًزة،ًيؼص حس يّي تواذي، إلُز .30،31، ض2004ٕلُز
2
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 خامـة اصلول اًـصتَة.  -بٔ    

اة تـس ثعسًق وسزاء اصلاذََة اًـصة ؿىل    ُشٍ  ثوظَت خامـة اصلول اًـصتَة ًـلس اثفاكِة هلاكحفة إلُز

 1998ٔبجًصي ًس ية  22الثفاكِة يف 
1

اة ثضميخَ اهلاذت ألوىل يف اًفلصت  ، حِر خاء  يف الثفاكِة ثـًصفا ًإلُز

اة )لك فـي من ٔبفـال اًـيف ٔبو اٍهتسًس تَ ٔباي اكهت تواؾثَ ؤبقصاضَ ًلؽ ثيفِشا  اًثاهَة، خاء فهيا ٔبن إلُز

ؾة تّي اًياش ٔبو حصوًـِم إبراهئم ٔبو ثـًصغ حِاهتم ٔبو هلرشوغ ٕاحصايم فصذي ٔبو حٌلؾي وهيسف ٕاىل ٕاًلاء اًص 

ٔبهفسِم ٌَرعص، ٔبو ٕاذلاق اًرضز ابًحُئة ٔبو تبٔحس اهلصافق ٔبو ألمالك اًـامة ٔبو ارلاظة ٔبو احذالًِا ٔبو الاسدِالء 

ؿَهيا ٔبو ثـًصغ ٔبحس اهلوازذ اًوظيَة ٌَرعص (.
2

 

 )إلحتاذ ألوزويب حاًَا(.مٌؼمة اصلول ألوزتَة   -ة 

اة، يف هومفرب ًس ية      1976ًلس ٔبسفصث ادلِوذ اًيت تشًِا جمَس ذول ٔبوزاب يف جمال ماكحفة إلُز
3

، ٕاّل ٔبن 

ا حصامئ  اة وٕامنا اكذرصث ؿىل تَان لحئة ابدلصامئ اًيت ثـخرُب الثفاكِة ألوزتَة مل ثضؽ ثـًصفا مـَازاي ًإلُز

اة، واًيت ٔبوحدت ؿىل اصلول ألظصاف ؿسم ٕاذذاًِا مضن ادلصامئ اًس َاس َة، فبٔصازث ٕاىل ُشٍ ادلصامئ يف  ٕاُز

 اهلاذت ألوىل واهلمتثةل يف ألِت:

سدِالء كري اهلرشوغ ؿىل اًعائصاث، ثضبٔن مقؽ الٕ  1970ؼؼؼ ألفـال اهليعوض ؿَهيا يف اثفاكِة لُاي ًس ية  

 سين. ثضبٔن مقؽ ألؾٌلل كري اهلرشوؿة ضس ٔبمن اًعريان اهل 1971ويف اثفاكِة موهرتايل ًس ية 

َا مبن فهيم اهلحـوزّي اصلتَوماس َّي.  ؼؼؼ ادلصامئ ارلعريت ضس ألصزاض اىلمَّي ذًو

 ؼؼ ادلصامئ اهلخضمية اس خزسام اهلخفجصاث واًلشائف وألسَحة الًَٓة واًعصوذ ارلساؾَة.

 ؼؼؼؼ حماوةل ازحاكة ٔبي من ادلصامئ اًساتلة واهلسامهة فهيا.

اتَة ًدضمي: ؼؼؼ  مث ٔبضافت اهلاذت اًثاهَة من ال    ثفاكِة، ٔبن ًلك ذوةل ظصف ٔبن ثـس من هعاق ادلصامئ إلُز

 لك فـي ؾيف دعري ضس اذلَات ٔبو اًسالمة ادلسسًة ٔبو حًصة ألصزاض. 

                                      
http://www.lasportal.org ٕاىل موكؽ خامـة اصلول اًـصتَة                                                                        ٍُصحؽ          

1
  

2
اة مبوحة اهلصسوم اًصئايس زمق    (1998/ س ية 93) حًصست زمق  98/413ظاذكت ادلزائص ؿىل الثفاكِة اًـصتَة اهلخـَلة ابلُز

اة يف ضوء ٔبحاكم اًلاهون اصلويل، اهلصحؽ هفسَ، ض  ،.309ًيؼص ٕاجصاُمي اًـاين، إلُز
3
  

http://www.lasportal.org/
http://www.lasportal.org/
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 ؼؼؼ لك فـي ؾيف موخَ ضس ألموال ٕارا اكن ٌس خددؽ وحوذ دعص ؿام.

اة يف اًدرشًـاث اًـلاتَة. - 3  ثـًصف إلُز

ايب اذلازش سلاًة اًوظن واهلواظيّي من اًـاتثّي ابٔلمن، فِو ٔبذات هلواهجة إلحصام ثضلك ًـخرب اًخلٌّي  اًـل   

اة مبا يف  اة، ٕاّل ٔبن اًدرشًـاث اًوظيَة ادذَفت يف هَفِة مـادلة ػاُصت إلُز ؿام مبا يف رعل حصمية إلُز

اة ؿىل قصاز ما س حق رعل مسبةٔل اًخـًصف، فنل ثخفق ُشٍ ألذريت )اًدرشًـاث( ؿىل مفِوم موحس دلصمي ة إلُز

شا ٔبمص ظحَـي يف ػي اًخحاٍن اًوا ح يف هؼصت لك مهنم  إلصازت ٕاًََ ابًًس حة ٌَفلَ واهليؼٌلث اًـاهلَة، ُو

اة يف اًدرشًـاث اصلاذََة اًـصتَة مهنا واًلصتَة ملذرصٍن ؿىل  ٌَؼاُصت. ومٌَ سًذـصط ٕاىل مفِوم حصمية إلُز

 اًحـغ مهنا فلط. 

اة يف اًدرشًؽ اًـصيب.الٕ  ثـًصف  1- 3   ُز

 سًذـصط ٕاىل تـغ اًدرشًـاث اًـصتَة من رعل اًدرشًؽ ادلزائصي، اهللصيب،اهلرصي،    

 اًدرشًؽ ادلزائصي. -بٔ 

اة يف اًلسم اًصاتؽ مىصز من اًفعي ألول من اًحاة ألول من اًىذاة     ثـصط اهلرشغ ادلزائصي دلصمية إلُز

اتَة ٔبو ختًصخِة، فـّصف اًثاًر من ادلزء اًثاين من كا هون اًـلوابث حتت ؾيوان ادلصامئ اهلوظوفة تبٔفـال ٕاُز

اة يف اهلاذت  اتَا ٔبو ختًصخِا، يف مفِوم ُشا ألمص، لك فـي  87حصمية إلُز مىصز تيّعَ ) ًـخرب فـال ٕاُز

ا اًـاذي ؾ ن ظًصق بٔي ٌس هتسف ٔبمن اصلوةل واًوحست اًوظيَة واًسالمة اًرتاتَة واس خلصاز اهلؤسساث وسرُي

معي قصضَ الِٓت : ؼؼؼؼ تر اًصؾة يف ٔبوساظ اًساكن وذَق حو اهـسام ألمن من ذالل الاؾخساء اهلـيوي بٔو 

ادلسسي ؿىل ألصزاض بٔو ثـًصغ حِاهتم ٔبو حٍصهتم بٔو ٔبمهنم ٌَرعص ٔبو اهلس مبمخَاكهتم. ؼؼؼؼ ؾصكةل حصنة 

اًساحاث اًـمومِة. ؼؼؼؼ الاؾخساء ؿىل زموس ألمة  اهلصوز ٔبو حًصة اًخيلي يف اًعصق واًخجمِص بٔو الاؾخعام يف

وازلِوزًة وهخش بٔو ثسهُس اًلدوز. ؼؼؼؼ الاؾخساء ؿىل وسائي اهلواظالث واًخيلي واهلَىِاث اًـمومِة وارلاظة 

والاس خحوار ؿَهيا ٔبو احذالًِا ذون مسوػ كاهوين. ؼؼؼؼ الاؾخساء ؿىل اىلَط ٔبو ٕاذذال ماذت ٔبو جرسٍهبا يف ادلو 

يف ابظن ألزط ٔبو ٕاًلاهئا ؿَهيا ٔبو يف اهلَاٍ مبا فهيا اهلَاٍ إلكَميَة من صبهٔنا حـي حصة إلوسان ٔبو اذلَوان بٔو  ٔبو

اًحُئة اًعحَـَة يف دعص. ؼؼؼؼ ؾصكةل معي اًسَعاث اًـمومِة ٔبو حًصة ذمازسة اًـحاذت واذلصايث اًـامة وسري 
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اهلؤسساث اًـمومِة ٔبو الاؾخساء ؿىل حِات ٔبؾواهنا ٔبو  اهلؤسساث اهلساؿست ٌَمصفق اًـام. ؼؼؼؼ ؾصكةل سري

ذمخَاكهتم ٔبو ؾصكةل ثعحَق اًلواهّي واًخيؼاميث(
1
. 

مىصز ًخضح ٔبن اهلرشغ ادلزائصي كس سغل ظًصق اًخوسؽ يف حتسًس  87وحتََال ٌَخـًصف اًوازذ يف اهلاذت    

اة ابس خـٌلل ؾحازت "لك فـي ٌس هتسف" ومل حيسذ اًسَوك  ايب ؿىل سخِي اذلرص.      وسائي إلُز   إلُز

 اًدرشًؽ اهللصيب   -ة 

ثـصط اهلرشغ اهللصيب   
2
اة يف اًحاة ألول مىصز من ادلزء ألول من اًىذاة اًثاًر من ٍلوؿة   دلصمية الاُز

)  218ؼؼ 1، فٌّط يف اًفعي 1962. ًس ية 1.59.413اًلاهون ادليايئ اهللصيب اهلعاذق ؿَََ تؼِري رشًف زمق 

اتََ ٕارا اكهت ًِا ؿالكة معسا مبرشوغ فصذي ٔبو حٌلؾي هيسف ٕاىل اهلس ارلعري ثـخرب  ادلصامئ الٓثَة ٔبفـال ٕاُز

َة ٔبو اًـيف :  ؼؼ الاؾخساء معسا ؿىل حِات ألصزاض ٔبو ؿىل  1ابًيؼام اًـام تواسعة اًخرًوف ٔبو اًرُت

حزوٍص اًيلوذ ٔبو س يساث اًلصط اًـام ٔبو ؼؼؼؼؼ حًزَف ٔبو  2سالمهتم ٔبو ؿىل حصايهتم ٔبو ادذعافِم ٔبو احذجزامه 

 360حًزَف ٔبدذام اصلوةل واصلملاث واًعواتؽ واًـالماث، ٔبو اًزتوٍص ٔبو اًزًتَف اهليعوض ؿَََ يف اًفعول 

ي اًعائصاث ٔبو اًسفن بٔو  4ؼؼؼؼ اًخرًصة ٔبو اًخـشًة بٔو إلثالف  3من ُشا اًلاهون،   362و 361و ؼؼؼؼؼ حتًو

ة ٔبو اًححًصة ٔبو اًرًبة ٔبو ثـَُة ٔبي وس َةل ٔبدصى من وسائي  اًيلي ٔبو ٕاثالفِا ٔبو ٕاثالف مًضبٓث اهلالحة ادلًو

ن ؾعاتة ٔبو اثفاق  9ؼؼؼؼؼؼ اًرسكة واهزتاغ ألموال ..........،   6ٔبو ختًصة ٔبو ٕاثالف وسائي الثعال  ؼؼؼؼؼ حىٍو

اة  اتَة مؽ ؼؼؼؼ  ٕادفاء ألص َاء اهلخحعي  10ٔلخي ٕاؿساذ ٔبو ازحاكة فـي من ٔبفـال إلُز ؿَهيا من حصمية ٕاُز

 ؿَمَ تشعل (.

 اًدرشًؽ اهلرصي. - ه

اة ٕاَل يف اًخـسًي اطلي ُبحصي تلاهون اًـلوابث زمق      97مل ًخـصط اهلرشغ اهلرصي تعوزت رصحية ًإلُز

1992ًس ية 
3

اة ٔبهَ ) لك اس خزسام ٌَلوت ٔبو اًـيف ٔبو اٍهتسًس  86، حِر ثليض اهلاذت  مٌَ يف ثـًصفِا ًإلُز

ًرتوًؽ ًَجبٔ ٕاًََ ادلاين ثيفِشا هلرشوغ ٕاحصايم فصذي بٔو حٌلؾي، هبسف إلذالل ابًيؼام اًـام ٔبو ثـًصغ ٔبو ا

سالمة اولمتؽ ؤبمٌَ ٌَرعص ٕارا اكن من صبٔن رعل ٕاًشاء ألصزاض ٔبو ٕاًلاء اًصؾة تُهنم ٔبو ثـًصغ حِاهتم ٔبو 

                                      
1
 http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm                                         موكؽ ادلًصست اًصمسَة ادلزائًصة                
2
 .2011ٍلوؿة اًلاهون ادليايئ، اًعحـة اًصاتـة، معحـة اًيجاخ ادلسًست  

.50]ذن[، ض 2000ظ  ًيؼص َلس اًس يازي، كاهون اًـلوابث اهلرصي ظحلا ٔلدص ثـسًالث، 
3
  

http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
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و اهلواظالث ٔبو ابٔلموال ٔبو اهلحاين ٔبو حصايهتم ٔبو ٔبمهنم ٌَرعص ٔبو ٕاذلاق اًرضز ابًحُئة ٔبو ابلثعالث بٔ 

ابٔلمالك اًـامة ٔبو ارلاظة ٔبو ٕاذالًِا ٔبو الاسدِالء ؿَهيا بٔو مٌؽ ٔبو ؾصكةل ؿالكة اًسَعاث اًـامة ٔبو ذوز 

اًـحاذت ٔبو مـاُس اًـنل ٔلؾٌلًِا ٔبو ثـعَي ثعحَق اصلس خوز ٔبو اًلواهّي ٔبو اٌَواحئ (
1

خضح ٔبًضا ٔبن اهلرشغ  . ًو

اة ابس خـٌلل ؾحازت "لك اس خزسام ٌَلوت ٔبو اًـيف" ومل حيسذ اًسَوك اهلرصي كس ثوسؽ  يف حتسًس فـي إلُز

ايب ؿىل سخِي اذلرص مثٌَل خاء يف كاهون اًـلوابث ادلزائصي.  إلُز

 اًدرشًؽ اًلصيب.  2- 3

 س يلذرص يف ٕاظاز اًدرشًؽ اًلصيب ؿىل اًلاهوهّي اًفصويس واًرًبعاين فلط.    

يناًدرشًؽ اًرًبعا  -بٔ 
2
. 

اة يف اًدرشًؽ اًعاذز س ية     اة تبٔهَ : اًفـي ٔبو  2000وزذ ثـًصف إلُز يف اهلاذت ألوىل حِر ؾَصفت إلُز

 اٍهتسًس ابًفـي واطلي ٌضمي:

ؼؼؼ لك فـي ًخضمن ؾيفا دعريا ضس رسط ٔبو دعص خسي ٔبو ًرض حبَات رسط ٔبو ًًضئ دعصا خساي ؿىل   

 اًعحة اًـامة ٔبو ؿىل ظائفة من اًياش.

َة اًياش ٔبو ظائفة مهنم. -   اس خـٌلل اًـيف ٔبو اٍهتسًس تَ ٌَخبٔزري ؿىل اذلىومة ٔبو ًرُت

 ؼؼؼؼ اس خـٌلل اًـيف ٔبو اٍهتسًس تَ تلصط ٕاجصاس كضَة س َاس َة، ذًًِة، ؾلسًة.  

اًدرشًؽ اًفصويس  -ة 
3
. 

اة يف اًلاهون زمق     اة ظحلا فـّصف الٕ  1986ًس ية  86/1020ثـصط اهلرشغ اًفصويس دلصمية إلُز ُز

اة ُو دصق ٌَلاهون ًلسم ؿَََ فصذ من ألفصاذ ٔبو ثيؼمي حٌلؾي هبسف  ًيعوض ُشا اًلاهون مباًًل " إلُز

َة".  ٕااثزت اضعصاة دعري يف اًيؼام اًـام ؾن ظًصق اٍهتسًس ابًرُت

                                      
1
 http://arablegalportal.org/egyptverdicts/index.aspxكاؿست اًدرشًؽ اهلرصي                                                    

 http:/www.hnso.gov.uk./acct2000/00011.b.htn.p.I                                    :  ىلكزيي ؿىل اهلوكؽًيؼص كاهون اًـلوابث الا
2
  

3
 code pénal francais eddition 2011 dalloz 
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اة.اًفصغ اًثاين : دعائط حصمية الٕ   ُز

اة يف اًدرشًـاث اهللازهة ونشتـس ٔبن اثضح مفِوم الٕ     ا اًفلَ واًلاهون اصلويل، ًخخّي ٔبن ُياك دعائط ُز

ا اًحاحثون ثضبٔن الٕ  اة ويه ؿسًست ورعل ثحـا لدذالف ثـًصفَ، وكس ٔبوظي تـغ اًفلِاء ُشٍ رهُص ُز

ارلعائط ٕاىل ٔبنرث من ؾرشٍن ذاظَة
1

 ، وس يلذرص ؿىل بمٔه ارلعائط اًيت حاكذ حىون حمي اثفاق ويه :

اتَة واًسمة اًلاًحة ؿَهيا ثضلَِ اهلاذي واهلمتثي يف ؼ اًـيف : ًـخرب اًـيف ؿامي ٔبسايس بٔ   يف اًـمََة الاُز

اس خزسام اًلوت ) اًخفجري، اذلصق....(، واًـيف اهلـيوي اهلمتثي يف اٍهتسًسًس ابس خـٌلل اًـيف من ٔبخي ٕااثزت 

ُاتَونز اًلَق اًيفيس واًضـوز تـسم الامان رلَق حّو من اًخوحص وفصط اهلفاُمي اًيت ٍُصِوح ًِا الٕ 
2
. 

اتَة ًُست الٔ ؼ رو تـس زمزي : ٕان حلِلة اًـمََاث الٕ  ة ُساف اًيت ثلوم هبا حفسة، تي يه زساةل ُز

موهجة ٕاىل من هيمَ الامص من ٔبخي ٔبن ثثًَِ ؾن اختار كصاز مـّي ٔبو من ٔبخي احداٍز ؿىل اختارٍ، ولك ما اكن 

ايب زمزاي ٔبنرث اكن ٔب ٍص يف تر ايلاوف ٔبنرب، فا قخَال حصفي ًُس اكقخَال ٔبحس اًوسزاء ٔبو زئُس اًـمي الاُز

ذوةل
3
. 

ايب لتس ٔبن ٍصيم ٕاىل ؼ اًِسف اًس َايس : فاهلخددؽ ًٔلؾٌلل الٕ  ح اتَة ًعي ٕاىل حلِلة مفاذُا ٔبن لك معي اُز ُز

شٍ الٔ  اة ابًس َاسة وتَ قصاط ذامئا جنسُا يف اولال اًس َايس ومن ُيا خاء زتط الٕ حتلِق قصط ما، ُو ُز

اؾن تلِة ٔبؾٌلل اًـيف الٔ  ٔبظحح ٍمتزي دصى وـعاابث اًسعو اهلسَح ٔبو اهلافِا وكرُي
4
. 

اة اهلـارص ٔبظحح وضاظا ابًف ارلعوزت واًخـلِس حبَر ٔبظححت ثسٍٍص لٕ ؼ اًخيؼمي : فاًواكؽ ًثخت ٔبن ا ذ ُز

مٌؼٌلث ؿىل كسز ؿال من ارلربت واًخيؼمي وارلربت اًفٌَة
5
. 

ثةل نثريت ؿىل رعل، من رعل اولززت اهلـصوفة ويه جمززت ذٍص ايسّي ؼ اس خزسام اًوسائي اهلُصوؿة : والام  ه

اًيت كامت هبا اًـعاابث اًعَِوهَة، اضافة ٕاىل اولاسز اًيت صِسهتا ادلزائص ذالل اًـرشًة اًسوذاء ؿىل ًس 

اذلصاكث اهلّسؾَة الاسالم
1
. 

                                      
1
اة يف اًرشًـة الاسالمِة ؼ ذاز اًىذة اً    . 47ؼ ض  1971ـَمَة ؼ ظ الاوىل ؼ تريوث ًيؼص َُمث ؾحس اًسالم ؼ مفِوم الاُز
2
اة ؼ خامـة اصلول اًـصتَة ثووس ؼ   اة ٔبس حاتَ وذوافـَ ؼ اهلؤمتص اًـصيب الاول ٌَمسؤوًّي ؾن ماكحفة الاُز  . 20ؼ ض  1998ًيؼص ظححي سَوم ؼ الاُز
3
اة ابس خزسام اهلخفجصاث ؼ اهلصنز اًـصيب ٌضلزاسا   . 27ؼ ض  1992ث الامٌَة واًخسًزة ؼ اًصايط ؼ ًيؼص ؾحس اًصحٌلن جىص ايسّي ؼ الاُز
4
 . 131ًيؼص س ميون زسفاِت ؼ وسائي الاؿالمن واًس َاسة ارلازحِة ؼ حصمجة َلس مععفى َُمث ؼ ازلـَة اهلرصًة اًـامة ؼ اًلاُصت ؼ ض  
5
اة يف اًرشًـة الاسالمِة ؼ اهلصحؽ هفسَ ؼ ض    . 51ًيؼص َُمث ؾحس اًسالم ؼ مفِوم الاُز
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اة وادلص     مية اهليؼمة.اهلعَة اًثاًر :بٔوخَ اًض حَ وارلالف تّي إلُز

اة وادلصمية اهليؼمة، مث ٔبوخَ الادذالف     سًذـصط ٕاىل هلاظ الاًخلاء والازثحاظ تّي لك من حصمية إلُز

ًصة اًيت ثضؽ حسوذًا  شا حىت حىون اهللازهة ؿىل ٔبحسن وخَ وثخخّي سٌلث اًض حَ واًفصوق ادلُو تُهنٌل ُو

 وحصمس مالمح ًلّك مهنٌل.

اة وادلصمية اهليؼمة.والٕ  ول : بٔوخَ اًدضاتَاًفصغ الٕ     زثحاظ تّي إلُز

اة وادلصمية اهليؼمة ٔبو من ذواؾي     يف ابذئ ألمص جية اًخبٔهَس ؿىل ٔبهَ ل ًُـس من ٔبوخَ اًدضاتَ تّي إلُز

َة، ٔبو ثرصحياث اًساسة حول ُشٍ اًصواتط، ًوىن  اًصتط تُهنٌل جمصذ ٕاذزاهجٌل يف هط واحس يف اهلؤمتصاث اصلًو

اًدضاتَ تُهنٌل ؿىل ٔبص َاء ماذًة مَموسة. وميىن اًلول ٔبن ُشا اًدضاتَ ُو مبثاتة ظفاث مضرتنة  لتس ٔبن ٌسدٌس

اة وادلصمية اهليؼمة، وحمتثي ُشٍ اًعفاث فاميًًل     تّي لّك من إلُز

ؼ اًـمي ؿىل ورش اطلؾص واًصؾة يف اًيفوش بٔ 
2
 : 

اتَّي ًًرشون اطلؾص تّي اهلواظيّي ٕلاثزهتم ضس اًس    ا ؾن حٌلٍهتم، ٕار ًوخَ فإلُز َعاث، وٕاػِاز جعُز

ايب رضتخَ ضس زخال اًسَعة، ابؾخحازمه زموسًا ٌَيؼام اًس َايس، ٔبّما ٔبؾضاء ادلصمية اهليؼمة فٕاهنم ًَجئون  إلُز

ٕاىل ٕااثزت اًصؾة واطلؾص ًسَة ٔبموال اهلواظيّي، وٕارا مازسوا ُشا اًصؾة ضس زخال اًسَعة، فٕامنّا هيسفون 

 ، حىت ل ًخسذَوا يف صؤون ازلاؿة إلحصامِة، وابًخايل اًخزًل ؾن واحداهتم.من وزائَ ٕاتـاذمه

اتَة ؤبؾضاء ادلصمية اهليؼمة ة ؼ اًخيؼمي اصلكِق ًضؤون ازلاؿاث إلُز
3
  : 

اتَة وازلاؿاث إلحصامِة ًِا هؼمِا اصلكِلة يق ثيؼمي صؤوهنا، ٕاضافة ٕاىل اًدضاتَ يف زسًة     فاهليؼٌلث إلُز

اتَة ؿىل اًسواء، وادلزاءاث ؿىل اًـمََاث ، واًلواهّي اصلاذََة اًيت حتنك ازلاؿاث اهليؼمة وازلاؿاث إلُز

 خماًفة اًلواؿس اهلوضوؿة.

ؼ ثحاذل ارلرباث إلحصامِة ح
4
  : 

                                                                                                                        
1
 ) ٔبكَة اًعفحاث(. 2003ؽ ٕاىل ًَاش توهصاغ ؼ اًصؾة اهللسش ؼ حصمجة ذََي ٔبمحس ذََي ؼ ذاز اًفصايب ؼ ٍصح 
2
اة ؤبحاكم اًلاهون اصلويل ؼ ظ الٔوىل ؼ ؿامل اًىذة اذلسًر ًٌَرش واًخوسًؽ ؼ    . 49م ؼ ض  2009ه،  1429ًيؼص حٌلل ساًس ُالل ٔبتو ؿّي ؼ إلُز
3
اة اصلويل ؼ مىذحة ألجنَو ًيؼص ؾٌلذ حسّي ؾحس ػل ؼ   دعف اًعائصاث ؼ ذزاسة ؾن اًخرعَط ألمين ؼ هلواهجة دعف اًعائصاث وعوزت من ظوز إلُز

 . 12ؼ ض  1990اهلرصًة ؼ 
4
 . 12ؾٌلذ حسّي ؾحس ػل ؼ دعف اًعائصاث ؼ اهلصحؽ هفسَ ؼ ض  
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ة     اتَة يف جمال حزوٍص تعاكاث اًًِو فـعاابث إلحصام اهليؼم ثلسم ذرباث فٌَة ٕاحصامِة ٌَميؼٌلث إلُز

ة اسلصاء وواثئق ا ا من ألؾٌلل إلحصامِة، ومن رعل ما ًُشهص ؾن مٌؼمة ألًًو ًسفص وزسكة اًس َازاث، وكرُي

اتَة ثًضط يف ٕاًعاًَا من ٔبهنا ثـمي تيفس ظًصلة اهلافِا هدِجة ًخحاذل ارلرباث تُهنٌل.  اًيت ثُـخرب هكيؼمة ٕاُز

ؼ ؾلس اًعفلاث اهلخاكفئة ذ
1
 : 

ا    تَة ٕاىل ؾلس ظفلاث تُهنا وتّي ؾعاابث ادلصمية اهليؼمة، ًمت فهيا ثحاذل اهليافؽ فلس ثَجبٔ تـغ اهليؼٌلث إلُز

اتَة ٕاحسى ؾعاابث ادلصمية اهليؼمة ٌَلِام  تلغ اًيؼص ؾن الادذالف يف اًلاايث. فلس جس خبٔحص مٌؼمة ٕاُز

ة  مًزفة، ٔبو تـمََاث ٕاحصامِة ابًواكةل جضمي اًلذي واًخرًصة وهتًصة ألسَحة، ٔبو اذلعول ؿىل واثئق ًُو

اتَة ًعاحل ازلاؿاث إلحصامِة، مثي  ثستري ٔبماهن ٕلدفاء تـغ ؾيارصُا ملاتي ذسماث ثؤذهيا اهليؼمة إلُز

 حصاسة مزازغ ايلسزاث، ٔبو ثبٔمّي مصوز صاحٌاث ايلسزاث ؿرب اهلياظق ارلاضـة ًس َعصهتم. 

ًوخس ادذالف وافرتاق تُهنٌل، فِوخس ٔبنرث من ًخلاء تّي ادلصميخّي اًساتق تَاهنٌل ويف ملاتي هلاظ اًدضاتَ والٕ    

و ما س يوزذٍ يف اًفصغ اًخايل.  وخَ ُو

اة وادلصمية اهليؼمة. ارلالفاًفصغ اًثاين : بٔوخَ       تّي إلُز

اة هيسف ٕاىل حتلِق معاًة بٔو       اة وادلصمية اهليؼمة، ٔبن إلُز ميىن اًلول ٕاّن اًفصق اًصئُس تّي إلُز

 ٌسـى ٔبؾضاء اًخيؼمي الاحصايم ٕاىل حتلِق اًصحب اهلاذي.  ٔبقصاط س َاس َة، تُامن 

اتَّي ٔبوضعهتم     نٌل ميىن اؾخحاز هعاق اًـمََاث اًيت ميازش فهيا لّك من حٌلؿة مٌؼٌلث ادلصمية اهليؼمة وإلُز

اتَة يف اهلسن ثسخة نرثت اًساكن وسِوةل هلي اذلسج، فٕان  هلعة ذالف تُهنٌل، ففي حّي ثرتنز ألوضعة إلُز

ألوضعة إلحصامِة اهليؼمة متخس ًدضمي   من اهلسن واًًصف ؿىل حس سواء
2

. ًوو ٔبن اًواكؽ ًثخت كري رعل 

اتَة ٔبظحح ل ًلذرص ؿىل اهلياظق اذلرضًة ) اهلسن( فلط تي ٌضمي ٔبًضًا  حِر ٔبن ماكن اًـمََاث إلُز

اتَة يف اهلياظق اًًصفِة اًيت ًيـسم فهيا اًخواخس اذلىويم، واصلًَي ؿىل رعل  ادلصامئ اًيت كامت هبا ازلاؿاث إلُز

 .ادلزائص ذالل اًدسـًَِاث يف اًـسًس من اهلياظق اًًصفِة اًيت ًيـسم فهيا اًخواخس اذلىويم

اتَّي ؤبؾضاء مٌؼٌلث ادلصمية اهليؼمة، جنس بٔن     اة من وهجة هؼص لّك من إلُز وٕارا زحـيا ٕاىل ذافؽ إلُز

ضحون ُشا اصلافؽ من وهجة هؼص إلز  ُايب ُسف هخِي ورشًف يف ٕاظاز مداذئ ؤبفاكز س َاس َة ًلذيـون هبا ًو

من ٔبخَِا، سواء ٔباكهت ُشٍ ألفاكز واهلحاذئ دعبٔ ٔبم ظوااًب، ٔبّما اصلافؽ من وهجة هؼص ٔبؾضاء حٌلؿة مٌؼٌلث 

                                      
1
اة ؼ واك  اة وادلصمية اهليؼمة، اًـامل وإلُز اة اهليـلس ابٔلُصام ماًو ًيؼص َلس اًليام ؼ إلُز ؼ واكةل ألُصام  1996ةل اٌَجية اًخحضرًية ٌَيسوت اصلًوَة ًإلُز

 . 53م ؼ ض  1997ٌَعحافة ؼ ظ ألوىل ؼ 
2
 . 103ًيؼص اهلصحؽ اًساتق ؼؼ ض  
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ن حِسا ادلصمية اهليؼمة، فِو ذافؽ ماذي حبت، حِر ٕان ُسف ُشٍ ازلاؿة اًوحِس ُو مجؽ اهلال، ومه ًـَمو

ٔبن وضاظِم يف رعل ُو وضاظ كري رشؾي، ؤبهنم جمصمون ذازحون ؾن اًلاهون
1
. 

اة وادلصمية اهليؼمة، ُياك تـغ اًفوازق ألدصى مهنا :      وابٕلضافة ٕاىل ُشٍ اًفصوق اًصئُس َة تّي إلُز

ًا هفس ًَا سوى ؿىل هعاق ؼ اًيدِجة اهلرتثحة ؿىل اًفـي :   فٕارا اكن اًفـي إلحصايم يف اًـاذت ل ًرتك ثبٔزري بٔ 

ايب هل  حمسوذ كاًحًا ل ًخجاوس هعاق حضااي اًـمََاث إلحصامِة اًيت ثُيفش ضس ٔبصزاض مـَيّي، فٕان اًـمي إلُز

ثبٔزري هفيس ًُس هل هعاق حمسوذ، وكاًحا ما ًخجاوس هعاق اًضحااي ًَؤ ص ؿىل سَوك ُبانش بٓدٍصن هبسف 

ز ٔبو موكف مـّي ٕلػِاز اًيؼام اًس َايس اًلامئ مبؼِص اًضـف ٕاضـافِم ًخـسًي سَووِم ٔبو اًخزًل ؾن كصا

لَي من َُخذَ ذاذََا وذازحِا واًـجز ؾن اًلِام توػائفَ يف حٌلًة اولمتؽ واهلواظيّي، ذّما ًضـف من ماكهخَ ًو
2
. 

شا ٕلحساج ٔبنرب كسز من اصلؿاًة ٌَلضَة اًيت ثخخ  ة ٌاُا ؼ هعاق اًـمََاث :   ثرتنز يف اهلياظق اذلرضًة ُو

اتَة.     ازلاؿة إلُز

اتَة وادلصمية اهليؼمة ؿىل ٔبساش  ح ؼ حمي اًًضاظ إلحصايم واًلامئ تَ :   ًُفصق اًحـغ تّي ادلصمية إلُز

ايب ًوخَ ٕاىل ازلاؿة اًس َاس َة ٔبو اصلوةل، ٔبّما ادلصمية اهليؼمة  اًًضاظ إلحصايم، فريون بٔن اًًضاظ إلُز

 اولمتؽ ٔبو حٌلؿاث ومؤسساث جتاًزة وظياؾَة تلعس حتلِق هسة ماذيفًضاظِا ٌضمي ٔبفصاذًا تشواهتم يف
3
 .

اة ًلف وزاهئا  ًوىن يف حلِلة ألمص ُشا اًصٔبي كري حصَح ؿىل ٕاظالكَ، فٕارا اكن حصَحًا ٔبن معََاث إلُز

عال ٔبُساف س َاس َة وثوخَ يف اًلاًة ٕاىل اذلىومة ٔبو اًيؼام اًس َايس تعفة ؿامة، ٕالّ ٔبهَ يف ٔبحِان نثريت ث

اتَة اهلسهَّي ول ٍىون رعل تعًصلة ؾضوائَة، ًوىن ؾن كعس هبسف ٕااثزت اًصؾة يف هفوسِم  اًـمََاث إلُز

وىزغ زلهتم يف حىوماهتم وكسزاهتا ؿىل ؿىل ثوفري اسلاًة هلم، ويف اهللاتي فٕان ازلاؿاث إلحصامِة كس جس هتسف 

يه ألدصى ٔبؾضاء اذلىومة ٔبو زموس اصلوةل
4
. 

اة ٍصحىهبا بٔفصاذ ٔبو حٌلؿاث بٔو ذول  وفامي       ًخـَق ابًفصق تُهنٌل من حِر اًلامئ ابدلصمية، فٕان ٔبؾٌلل إلُز

ؿىل اًسواء، ٔبّما ادلصمية اهليؼمة فال ثلوم هبا ٕالّ حٌلؿاث مٌؼمة
5
. 

                                      
1
اة يف ضوء اًفلَ إلساليم ؼ ظ ألوىل ؼ ذاز اًوفاء صلهَا اًع    . 244م ؼ ض  2008ه،  1429حاؿة واًًرش ؼ ًيؼص زصسي ذساثة ٔبتو ًسس ؼ اًس َاحة وإلُز
2
اة اًس َايس ؼ اهلصحؽ هفسَ ؼ ض    . 102ًيؼص ؾحس اًيارص حٍصز ؼ إلُز
3
 . 12ًيؼص ؾٌلذ حسّي ؾحس ػل ؼ دعف اًعائصاث ؼ اهلصحؽ هفسَ ؼ ض  
4
ن اًـمََاث إلحصامِة ظاًت اهلسهَّي ذون ٔبّي رهة. ٌوَخفعَي واصلًَي ؿىل رعل ما ؿاص خَ ادلزائص يف فرتت اًـرشًة اًسوذاء يف اًدسـًَِاث حِر ٔبن اًىثري م 

 . 386ؼ  377،  277ؼ  273ؼ ض  2003ٔبنرث ٍصحؽ ٕاىل نخاة : ًَاش توهصاغ ؼ ادلزائص اًصؾة اهللسش ؼ ذاز اًفصايب، ًحيان ؼ ظ 
5
اة وادلصمي  شا ما وس خًذجَ من ذالل اًخـاًزف اًيت س حق ؤبن رهصانُا ابًًس حة ًلك من إلُز  ة اهليؼمة. ُو
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اة وادلصمية اهليؼمة ٍوكن يف ألُساف واًحواؾر،     وذّما س حق ميىن اًلول ٔبن اًفازق ألسايس تّي إلُز

اتَة ُو اًلِام تخلَرياث س َاس َة بٔو احامتؾَة من ذالل اًلضاء ٔبو ثـسًي اًيؼام اًلامئ،  فِسف ازلاؿاث إلُز

ا حتاول ٕاكامة رشؾَة ؼ مذومهة ؼ اؾخلاذًا يف ؿسم رشؾَة اًيؼام اًلامئ، يف  اتَة من وهجة هؼُص فاًخيؼاميث إلُز

ذي واًصحب اًرسًؽ ول ًخبىٔت ًِا رعل ٕالّ من ذالل حّي ٔبن اًِسف من إلحصام اهليؼم ُو حتلِق اًىسة اهلا

صي تّي ادلصميخّي  ارلصوح ؿىل رشؾَة اصلوةل وؾن اًرشؾَة تعفْة ؿامة. ويف س َاق اذلسًر ؾن اًفصق ادلُو

اة وادلاهة إلكذعاذي ) اهلاذي ( ابًًس حة ٌَجصمية اهليؼمة، ًلول  واهلمتثي يف ادلاهة اًس َايس ابًًس حة ًإلُز

ؾي ُسفا س َاس َا مزؾوما ألس خار ٕاما م حس يّي ذََي ?? .. ومؽ ُشا فاًـسًس من حٌلؿاث إلحصام اهليؼم ثسَّ

من ٔبخي الاس خفاذت من اهلزااي اًيت ميىن ٔبن ٍمتخؽ هبا اولصم اًس َايس ذاذي اًيؼام اًلاهوين ٌضلول، ومن خاهة 

اتَة حىت ميىن ا من إلحصام اًـاذي  بٓدص جسـى اذلىوماث ٕاىل هفي ُشا اًحاؾر ؾن ازلاؿاث إلُز اؾخحاُز

اة وادلصمية اهليؼمة مغوضا، زمغ ٔبهنٌل صُئان  حىت ًيال ٔبكىص اًـلاة، ألمص اطلي ًٍزس اًخفصكة تّي إلُز

مٌفعالن، ًلك مهنٌل راثُذَ وٕان ثـسذث مؼاُص اًخـاون واًخلازة تي والاًخلاء تُهنٌل يف تـغ ألموز ... <<
1
. 

  ذامتة.    

اة وادلصمية اهليؼمة ؿرب اًوظيَةًلس ٔبزريث مسبٔ     يف اًـسًس من اىلافي الاكَميَة واًـاهلَة   ةل اًـالكة تّي إلُز

يف ٕاظاز مٌاكضاث اٌَجية اًثاًثة ٌَجمـَة اًـامة ًٔلدم اهلخحست وابًخحسًس جتازت اًسالخ اًيت  من رعل ٕااثزهتا

اة واًًضاظاث إلحصامِة ؿرب اًوظيَة اًيت هت ي إلُز سذ ٔبمن وسنل اًخرشًة، وكس حســسث جسمح جمتًو

اة وإلحصام اهليؼم.  11اؾخساءاث   سخمترب اًرشانة تّي إلُز

لس ثوصل صلى      اة ظوزت من ظوز ادلصمية اهليؼمة هؼصا ٌَدضاتَ اًىدري تُهنٌل، ٕال  ًو اًحـغ فىصت اؾخحاز إلُز

اتَة، ول ًعي ٕاىل ذزخة ٔبن رعل ل ًـين صلى اًحـغ الٓدص  ارلَط  تّي ادلصمية اهليؼمة وازل اؿاث إلُز

ايب من ظوز ادلصمية اهليؼمة.   اؾخحاز اًـمي الاُز

اة وادلصمية اهليؼمة سواء من خاهة     ومن ذالل ما س حق اًخـصط هل من حِر ثـًصف لك من حصمية الاُز

حَ وذاظة ٔبوخَ اًفلَ ٔبو اًدرشًؽ ٔبو اًلاهون اصلويل، ٕاضافة ٕاىل رهص ذاظَة ودعائط لك مهنٌل، ؤبوخَ اًض  

الادذالف اًيت زمست حسوذ لك مهنٌل، فلس اثضح خََا ارلط اًفاظي تُهنٌل واطلي ًٍزي ٔبي مغوط ٔبو ًخس 

فامي ًخـَق مبسبةٔل اًخفصكة واٍمتَزي تُهنٌل، ٕاّل ٔبن ألمص ل ًلف ؾيس وحوذ ٔبوخَ ًالدذالف ٔبٌوَض حَ تّي حصمية 

اة وادلصمية اهليؼمة مبرخَف ظوزُا ، تي إ  و ما إلُز ن ألمص كس ثعوز ٕلكامة ؿالكاث ثـاون وثحاذل تُهنٌل ُو

                                      
1
اتَة يف اًدرشًـاث اهللازهة ؼ اهلصحؽ هفسَ ؼ ض    . 108ٕامام حس يّي ذََي ؼ ادلصامئ إلُز
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اتَة يف اًـمي مؽ ازلاؿاث إلحصامِة ذاظة مؽ جتمـاث  ٔبكّصثَ الادم اهلخحست، حِر تسٔبث ازلاؿاث إلُز

شا ثضلك مؤ ص ٔبؾصتت ؾيَ ألدم اهلخحست يف اًـسًس من  ايلسزاث وجٌتاز اًسالخ واًِجصت كري اًرشؾَة، ُو

شا زمبا س َىون حمي اهلياس ح اث. مفايه مؼاُص ُشٍ اًـالكة؟، وما يه ذلئَِا؟، وٕاىل ٔبّي ذزخة وظَت، ُو

 حبر كاذم حبول ػل. 

  صاحؽ:اهل     

  ٕ2000 ،اًلاُصت ،ذاز اٍهنضة اًـصتَة  ، "ذزاسة ملازهة "حصامِة اهليؼمة ظازق زسوز : ازلاؿة ال  

 اًصايط،جمةل اهلصنز اًـصيب ٌضلزاساث ألمٌَة واًخسًزة،حصام اهليؼمماكحفة الٕ ،َلس فازوق اًيهبان، 

1989  

 تلساذ  "،ذزاسة ملازهة  "الادذعاض يف ادلصامئ اهلصحىدة ؿىل ػِص اًسفن  ،ؾحس اًىصمي رًة ظاحل

،1993 . 

  ٔباكذميَة انًف اًـصتَة ٌَـَوم ألمٌَة ،ـاون ألمين اًـصيب واًخحسايث ألمٌَة اًخ ،حمسن ؾحس اسلَس ٔبمحس

  1999اًصايط  ،

 Code penal francais  

  ذاز اًفىص اًـصيب  ،الاجتاُاث اذلسًثة يف كاهون اًـلوابث اًفصويس ادلسًس  ،َلس ٔبتو اًـال كِست

  .1997 ،اًلاُصت،

  2010،  ؾٌلن، ذاز اًثلافة  ،ذزاسة حتََََة  –يؼمة ادلصمية اهل ،هجاذ َلس اًرٍبزاث  

 َة واًلواهّي اًوظيَة  ،فائزت ًووس اًحاصا  ،ذاز اٍهنضة اًـصتَة ،ادلصمية اهليؼمة يف ػي الثفاكِاث اصلًو

 .2002 ،اًلاُصت 

  1998 ،تريوث  ،اهلؤسسة ادلامـَة  ،ماكحفة ادلصمية  ،حـفص ؿًل . 
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 LECLERC Marcel - La Criminalité organisée - La documentation Francaise 

– Paris – 1996.               

  ،اة، ذاز اٍهنضة اًـصتَة هوز اصلٍن ُيسوزي، اًس َاسة ادليائَة ٌَمرشغ اهلرصي يف مواهجة حصامئ إلُز

1993..  

  اة اصلويل وفلا ٌَلاهون اصلويل   .1988اًـام،  ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًلاُصت، هخِي امحس حَمي، إلُز

 Bruce hoffman, la  mécanique terroriste, première publication,  

Londres.1998.                                 
1
  

 walter laqueur. le terrorisme.presse universsitaire de France. 1979  

  اة اصلويل واًرشؾَة اصلًوَة يف ضوء اًرشًـة إلسالمِة ومداذئ اًلاهون زحة ؾحس اهليـم مذويل، إلُز

    .2006/ 2005اصلويل، ذزاسة هؼًصة ثعحَلِة ؿىل ألحساج ادلاًزة، ذاز اٍهنضة اًـصتَة،ظ اًثاهَة،

  ،اة اصلويل تّي اًخجصمي واهلاكحفة، ذاز اًفىص ادلامـَة اة اصلويل، إلُز حس يّي تواذي، إلُز

 .2004إلسىٌسًزة،

  اة ) حًصست زمق اهلخـَق ابهلعاذكة ؿىل  98/413اهلصسوم اًصئايس زمق / 93الثفاكِة اًـصتَة اهلخـَلة ابلُز

 (1998س ية 

 2011 ، ة ذم ن ،ٍلوؿة اًلاهون ادليايئ، اًعحـة اًصاتـة، معحـة اًيجاخ ادلسًست. 

  اة يف اًرشًـة الاسالمِة  ،َُمث ؾحس اًسالم  ،ظ الاوىل  ،ذاز اًىذة اًـَمَة  ،مفِوم الاُز

  1971 ،تريوث

  اة ٔبس حاتَ وذوافـَ،ظححي سَوم اة  ،الاُز فصغ  ،اهلؤمتص اًـصيب الاول ٌَمسؤوًّي ؾن ماكحفة الاُز

  1998 ،خووس ت خامـة اصلول اًـصتَة 
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  اة ابس خزسام اهلخفجصاث  ،ؾحس اًصحٌلن جىص ايسّي  ،اهلصنز اًـصيب ٌضلزاساث الامٌَة واًخسًزة ،الاُز

 . 1992 ،اًصايط 

  اة ؤبحاكم اًلاهون اصلويل ،حٌلل ساًس ُالل ٔبتو ؿّي ؿامل اًىذة اذلسًر ًٌَرش ،ظ ألوىل ،إلُز

 . 2009ه،  1429 ،واًخوسًؽ 

  دعف اًعائصاث ؼ ذزاسة ؾن اًخرعَط ألمين ؼ هلواهجة دعف اًعائصاث  ،ؾٌلذ حسّي ؾحس ػل

اة اصلويل    1990 ،ًةمىذحة ألجنَو اهلرص ،وعوزت من ظوز إلُز

  اة  ،َلس اًليام َة ًإلُز اة ؼ واكةل اٌَجية اًخحضرًية ٌَيسوت اصلًو اة وادلصمية اهليؼمة، اًـامل وإلُز إلُز

 م 1997 ،ظ ألوىل  ،واكةل ألُصام ٌَعحافة ّ ،1996اهليـلس ابٔلُصام ماًو 

  اة يف ضوء اًفلَ إلساليم اًس َاحة،زصسي ذساثة ٔبتو ًسس  ،ذاز اًوفاء صلهَا اًعحاؿة واًًرش،وإلُز

2008  

 Maurice Cusson ; La notion de crime organisé ; Presses Universitaire d'Aix-

Marseille ; 1997.  

 Jacques borricand ,criminalité organisée et ordre dans la société .P.U D'Axe-

Marseille, 1997. 

 Donald R.Cressey-Theft of Nation-New York-Harper and Row Publishers 

1969.            

 organized crime is criminal activity by a formal organization developed and 

evoted primarily to the pousuit of profits through illegal means ) John 

E.Concklin , Criminology , N.Y- Macmillan -1981  
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 حتسًس اذلاخاث يف جمال اًعفلاث اًـمومِة كًَٓة ٌَحفاع ؿىل اهلال اًـام 

.-ذزاسة ملازهة–  

 سي تَـحاشَخامـة س  ،/سٌليح ٕاجصاُميألس خار  

 لسمة:م

ٍصثحط ٔبساسا تـمي اهلعاحل اهلخـاكست ووضاظاث اًيفؽ اًـام فِو فضاء ذلًصة اًـمومِة ٕان حتسًس موضوغ اًعفلة 

اًـمويماهلضرتي 
1

َ خيضؽ ٕاىل ٍلوؿة من اًضواتط من خحماظ تلاهون اًعفلاث اًـمومِة، فإلهفاق اًـام تعحَـ 

تُهنا ٔبن اهللكف ابٕلهفاق ًُس حصا يف ثرصفاثَ اًـمومِة تي خيضؽ ٕاىل كواهّي وثيؼاميث حتسذُا وثضحعِا  وبٔن 

ا من هجة وكاتةل  ٌَخيفِش من هجة ٔبدصى، كاهون اًعفلاث ًمت إلهفاق ذلاخة مالمئة ٌَمعَحة اًـامة ذون كرُي

اًـمومِة زتط تّي اًعفلة اهلصاذ ٕاجصارما وكاؿست اًخحسًس اهلس حق ٌَحاخاث ٔبي ٔبن جس هتسف حاخة رشاء حمسذت 

ا كاؿست ٔبساس َة جس خجَة يف بٓن واحس ًِسف فـاًَة اًعَحاث اًـمومِة وٕاىل مذعَحاث اًضفافِة  ابؾخحاُز

ست.اذللِلِة يف معي اهلعاحل اهلخـاك
2
 

ًصة حول ما مسى ٔبمهَة مصحةل حتسًس اذلاخاث وذوزُا يف اذلفاع ؿىل اهلال اًـام  ومن ُيا ثثاز ٕاصاكًَة حُو

 ؟ 

ًإلخاتة ؿىل ُشٍ إلصاكًَة و إلحاظة جبمَؽ حواىهبا يف ُشٍ اًوزكة اًححثَة س يحاول من ذالل ُشٍ اصلزاسة 

لاهوين ًِشٍ اهلصحةل اهلِمة من حِات اًعفلة اًـمومِة  اًخـصجي ؿىل ؾيارص حتسًس اذلاخاث مؽ ٕاجصاس  ألساش اً

 يف لك من اًيؼام اًلاهوين ادلزائصي و اًفصويس .  

 

 

                                      
1
-Christiandebieve.la détermination préalable des besoins dans l’achat public locale :simple exigence juridique ou réel 

enjeu organisationnel،mémoire pour le DESS management du secteur public .Lyon 2004. P  51. 
2
-BRAHIM Boulifa، Marchés publics، manuel méthodologique، BERTI Edition، Alger 2013،P 64. 
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 اهلححر ألول : ؾيارص حتسًس اذلاخاث 

ٕان حتسًس اذلاخاث اهلصاذ ٕاص حاؾِا حيمي ٕاتـاذ ثيؼميََ ؤبتـاذ كاهوهَة ثبٔذش ثسزخا ٕاذازاي من اهعالق اهلرشوغ 

 بٔحسن اًؼصوف الاكذعاذًة واهلاًَة تياء ؿىل مـَوماث حلِلِة وواكـَة، وجض متي معََة ٕاىل كاًة ٕاجناٍس يف

ا ٕاضافة  حتسًس اذلاخاث ؿىل ؾيارص ٔبو ٔبزاكن حمتثي ٔبساسا يف اًخحسًس اًيوؾي واًوكي ٌَحاخاث اهلزمؽ اجناُس

 ٕاىل الامذساذ اًزمين اطلي جس خلصكَ .

  هلعَة ألول :اًخحسًس اًيوؾي -1

يوؾي حيمت ؿىل اهلضرتي اًـمويم اًخوخَ ٕاىل اهلس خـمَّي اٍهنائَّي اصلاذََّي وارلازحِّي واهلعاحل ٕان اًخحسًس اً 

اًخلٌَة، يف ٔبكَة ألحِان اهلضرتي اًـمويم ميغل مـَوماث ثخبىٔت من ظفلاث ساتلة ويف حالث ضَلة ًلوم 

ابهلضاوزاث ًخىَِف حاخة مـَية.
1
 

ث ساتلة من ٔبخي حتسّي مـصفة اذلاخاث ومسى جض حؽ اهلس خـمَّي مصثحط تعفلا اًصحوغ ٕاىل ذرباث ساتلة: -بٔ 

 اٍهنائَّي نٌل ًؤذي ٕاىل هخاجئ نثريت:

 ٕاكعاء تـغ اهلوزذٍن اطلٍن اكهوا حمي ٕاؿشازاث. -

ٕاؿاذت اًيؼص يف حتسًس اذلاخاث )اًيوؾَة، الٓخال...(، اًيت ميىن ٔبن ثخعوز ٔبزياء اهلرشوغ اًساتق ذما  -

 اًرشوظ.حيمت ٕاؿاذت اًيؼص يف ذفرت 

 اًلضاء ؿىل اًخلََس يف اًسَؽ ٕارا مقيا ثرشاء هفس اًسَـة مثال. -

ٕارا اؾمتسان ابرلعوض ؿىل هوؾَة اًسَـة ٔبو ارلسمة فٕان اًصحوغ ٕاىل ذرباث ساتلة ميىن من مـصفة ُي  -

 اكهت ُشٍ ارلسماث اكفِة ٔبم ل.

ملازتة طلعل اهلضاوزت ميىن ٔبن ٍىون يف حاةل وحوذ احذَاخاث خسًست مصاذ ٕاص حاؾِا ٔبو حالث  اًدضاوز: -ة

ثوخَ ٕاىل ؿائَّي من اهلس خـمَّي:
2

 

                                      
3- Maxime Jacob، Pierre ravenel et Antoine Pasquier-Desvingnes،l’offre économique la plus avantageuse، Edition LE 

MONITEUR.paris2007،P 44. 
2
. Maxime Jacob، Pierre ravenel et Antoine Pasquier-Desvingnes،o.p. cité ،P 45. 
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ؾيسما ًخـَق ألمص مبس خـمي ذاذًل ٔبو رشًم ًإلذازت اهلضرتي اًـمويم ميىٌَ جلك سِوةل جضىِي  -

ٍلوؿة معي ٔبو ٔبن ٍصحىز ؿىل اولموؿة اهلوحوذت ُشا اًيوغ من إلحصاء ميىن من الاس خفاذت من مـازف لك 

ا.واحس من ٔبخي حت  سًس اذلاخاث وٕاجناُس

َاء ثالمِش( ٔبو الازحاكس  - ؾيسما ًخـَق ألمص ابدذَاز خيط ازلِوز ٔبو اًساكن ٍىون ذمىٌا اسدضازهتم )ٔبًو

 ؿىل ازلـَاث اٍمتثَََة حول حسوذ ُشٍ اًـمََة.

ُشٍ اهلصحةل جتسز إلصازت ٕاىل ٔبن مسبةٔل اًخحسًس اًيوؾي يه من اهلسائي اًخلٌَة وابًخايل من اهلِم خسا ٕاس ياذ 

ٕاىل ثلٌَّي مذرععّي يف اًرشاء اًـمويم ابًيؼص ٕاىل بمٔهَة اهلـاًري اًخلٌَة ًَزم اهلرشغ ؿىل اهلضرتي اًـمويم 

 ٕاذزاهجا يف ذفرت اًرشوظ كدي ٔبي ذؾوت ٕاىل اهليافسة ثـٍززا هلحسٔب اًضفافِة يف اًعفلاث اًـمومِة.

 اهلعَة اًثاين :اًخحسًس اًوكي -2

اث تعفة صامةل وٕاحصاء ذزاسة ٌَيفلاث حسة ؿست حماوز )اًسـص، معَحة هيسف ٕاىل ٕاحعاء اذلاخ 

اهلس هتَىّي، ملاًُس معَوتة، ألخي، مدَف اًعَحاث...(،
1
فاصلزاسة اًوكَة ًُس ًِا مـىن ٕال ٕارا ثضميت ؿائةل  

، مواذ مـَية تسكة مؽ رضوزت امذالك مسوهة اهلواذ وارلسماث وهؼام مـَوماث اطلي ٌسجي ثفاظَي اًرشاء

هوهنا  ثـخرب ٔبذات ثيؼميَة متىن اهلعاحل اهلخـاكست من إلخاتة ؿىل لك ألس ئةل اًيت ميىن ظصهحا من اخي حتسًس 

نٌل متىن من ثددؽ رشاءاث اهلعَحة اهلخـاكست ذالل مست مـَية حسة ظحَـة و امذساذ اذلاخاث اهلزمؽ ثَحُهتا،

 اًـائةل ٔبو اولموؿة اهلخجاوسة ٌَمواذ ٔبو ارلسماث.

عالكا من حتََي الاس هتالك اًساتق  مبرخَف اًوسائي اًلاهوهَة واًس َاس َة اهلخاحة ًإلذازت ٔبو اهلؤسساث اه

اهلخـاكست ،اهلضرتي اًـمويم ميىٌَ ٕاحصاء ثوكـاث اًرشاء تـس اذش فىصت صامةل ؾن خمخَف ؾيارص اًرشاء اهلمتثةل 

 يف:

 .اذلجم اًخوكـي ٌَرشاء ًـائةل اهلواذ او ارلسماث -

 ازخي اطلي ٍصقة فَِ اهلس خـمَون اذلعول ؿىل ُشٍ اذلاخاث اًخ-

                                      
1
. Maxime Jacob، Pierre ravenel et Antoine Pasquier-Desvingnes، o.p. Cité،P 46. 
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 اهلعَة اًثاًر :اًخحسًس اًزمين -3

كاًحا ما ًـاة ؿىل كاهون اًعفلاث اًـمومِة  زلي
1
ٕاحصاءاثَ ثسخة الٓخال اًيت ًفصضِا و اًيت جترب اهلضرتي  

اذلاخاث  ومصحةل  اًـمويم ؿىل دوط س حاق ضس اًساؿة و ُشا كاًحا ما ًلوذ ٕاىل جرسًؽ مصحةل حتسًس

اًخيفِش، تُامن جرسًؽ ُاثّي اهلصحَخّي ًؤذي ٕاىل لك إلصاكلث اًيت ًواهجِا اهلرشوغ )حاخاث كري ذكِلة، ثيفِش 

س ئي ٌَعفلة، وضوة ىزاؿاث...(، اًـياًة اًضامةل ولموغ اهلسذ و الٓخال متىن من اًخحنك  يف معََة اًرشاء و 

ؿىل اًعفلاث اًـمومِة جصجمة لك مصاحي اًرشاء يف اًزمن اهعالكا من  ٕاجناهحا ، ومن اخي رعل ؿىل اًلامئّي

 حتسًس اذلاخاث ٕاىل ٕاهناء اًخيفِش مصوزا ؿرب ٕاحصاءاث اًعفلة تعحَـة اذلال .

 ظوز ٕاذزاح ؾيرص ألخي يف اًعفلة: -ا

ثخـسذ مؼاُص ٕاذزاح ألخي يف ٕاحصاءاث اًعفلة وفلا هلا حصاٍ اهلعَحة اهلخـاكست مٌاس حا 
2
. 

 ٔلخي اًفوزي وألخي اىلسذ:ا 

صاي فَِ وكس ٍىون ألخي اىلسذ ٕاحدازاي  ٍىون ألخي ٕاما ٔبخال فوزاي وتشعل ل ٍىون اًزمن ؾيرصا حُو

 وثخلاتي الاًزتاماث يف ثيفِش اًـلس مؽ بٓخاًِا ثلاتال اتما.

 :ٔألخي اًواحس وألخي اولزب 

ت ٔبو ٍىون جمزٔب ابؾامتذ وثريت جسَمي ؿرب ذفـاث ٍىون ألخي ٔبخال واحسا ؾيسما ٌضرتظ اًخيفِش ذفـة واحس

 حتسذُا زسانمة مـَية. 

من اهلِم إلصازت ٕاىل ٔبن اًخوكـاث اولصاث و ازثحاظِا ابًزمن يه من ؾيارص جناخ اًرشاء وابرلعوض ثفاذي 

اًـمومِة لك ٕاذازت ٔبو مؤسسة معومِة مـيَة تدٌؼمي اًعفلاث اًخفاوط اهلس خـجي مؽ اهلخـامَّي الاكذعاذًّي، ف

مَزمة تخحسًس حاحِاهتا تعوزت واحضة وحمسذت ويف ذالف رعل جتس إلذازت هفسِا مَزمة تخـسًي ارلسماث 

 اهلحسئَة سواء ابًيلعان ٔبو اًزايذت يف اذلسوذ اهلخاحة كاهوان

 

                                      
1
- Nicolas Jeanjean،le temps la durée et les délais dans les marchés publics ،contrats publics n :40 janvier 2005، P 55.  

 .254، ض 2011، جس َري اهلضاًزؽ يف ٕاظاز ثيؼمي اًعفلاث اًـمومِة، ذاز ارلضل وهَة ًٌَرش و اًخوسًؽ، ادلزائص، دصَش اًيوي-2
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 اهلححر اًثاين: ألساش اًلاهوين ًخحسًس اذلاحِاث

ون مب    سى اًخحسًس ادلَس و اصلكِق ذلاخاهتا ،كري اهَ من ذما ل صم فَِ ٔبن جناخ ٔبي ظفلة معومِة مُص

اًياحِة اًـمََة كاًحا ما ًخجاُي اًلامئون ؿىل اًعفلاث اًـمومِة ُشٍ اهلصحةل اهلِمة واًرضوًزة ًيجاخ بٔي 

مرشوغ ،فُرشؾون مدارشت يف مصحةل ٕاؿساذ ذفرت اًرشوظ ذون اذلعول ؿىل مـَوماث حلِلِة و واكـَة طلا 

ـاث مبا فهيا ادلزائصي و اًفصويس ؿىل ٕاذزاح ُشٍ اهلصحةل مضن هعوظِا وحـَِا مضن معسث خمخَف اًدرشً

 ٔبًووايث اهلضرتي اًـمويم.

 اهلعَة ألول :حتسًس اذلاخاث يف اًيؼام اًلاهوين  ادلزائصي  -1

اخاث ثياول اهلرشغ ادلزائصي ُشٍ اهلصحةل اهلِمة من حِات اهلرشوغ يف اًلسم ألول من اًحاة اًثاين حتسًس اذل

 10-236من  اهلصسوم  11واًعفلاث واهلخـامَّي اهلخـاكسٍن حتر ؾيوان حتسًس اذلاخاث،حِر دعِا ابهلاذت

11اهلؤزد
1
 اهلـسل واهلمتم  07/10/2010يف 

اًخـحري ؾن اذلاخاث  -ا
 

اؾِا اهلـسل و اهلمتم ٔبن  اًخحسًس اصلكِق ٌَحاحِاث اهلصاذ ٕاص ح 10 -236من اهلصسوم  11ٌس خفاذ من هط اهلاذت

جية ٔبن ٌس حق ٔبي ٕاحصاء ٕلجصام ظفلة معومِة واهَ  ًمت اًخـحري ؾن اذلاخة وفق ظوزثّي فٕاما ٔبن ٍىون رعل 

خحنك يف رعل ؾيرصٍن ٔبساسّي.  حبعة واحست ٔبو حبعط مٌفعةل ًو

  :ثفصط ظحَـة الاحذَاح ؿىل اهلضرتي اًـمويم ٕاثحاغ ظوزت مـَية من ظوز اًخـحري ؾن ظحَـة الاحذَاح

ن ًخـَق ألمص تعفلة ٔبصلال اًيت كاًحا ما ًـرب ؾهنا حبعة وحِست، او ًخـَق تعفلة ذسماث واًيت اذلاخاث اك

 كاًحا ما ًلرب ؾهنا حبعط مٌفعةل 

  :ثَـة ذوزا فـال يف هَفِة اًخـحري ؾن الاحذَاح فٕان اكهت اًوكَة كََةل وحة مـِا ٔبن ٍىون يف اًوكَة

 َة رعل ٔبن ٍىون اًخـحري ؾهنا حبعط مٌفعةل.حعة وحِست ٔبما ٕارا اكهت اًوكَة هحريت ًخع

                                      
 (  اهلـسل و اهلمتم .07/10/2010اًعاذزت تخازخي    58ذاهلخضمن ثيؼمي اًعفلاث اًـمومِة )ح زؿس 07/10/2010اهلؤزد يف  236-10اهلصسوم اًصئايس زمق  -1
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ؿىل ٔبن ًمت ٕاؿساذ اذلاخاث من حِر ظحَـهتا وهكَهتا اسدٌاذا ٕاىل مواظفاث ثلٌَة مفعةل ثـس ؿىل ٔبساش 

ملاًُس ٔبو جناؿة ًخـّي تَوقِا ويف حاةل ارلسماث اهلـلست ثلٌَا ميىن ٌَمعَحة اهلخـاكست ان حصدط  ٌَمخـِسٍن 

 سائي ًِشٍ اهلواظفاث اًخلٌَة  وفق اًرشوظ اىلسذت و اهلضحوظة يف ذفرت اًرشوظ .تخلسمي تسًي ٔبو ؿست ت

 اًخلسٍص اهلايل ٌَحاخاث  -ة

اًخلسٍص اهلايل ٌَحاخاث جية ٔبن ٍىون خسي وحلِلي فِيحلي ٔبن ًؤسس ؿىل ألسـاز اهلـخاذت واهلعحلة يف 

و ًُس رضوزت اكذعاذًة حفسة وٕامنا اًزتام اًلعاغ الاكذعاذي اهلـين ابرلسماث اهلزمؽ اًلِام هبا، وتشعل ُ

 كاهوين ٔبًضا .

 -نٌل اهَ يف ُشا اًعسذ اًخحسًس اًواسؽ خسا ٌَحاخاث يف اصلؾوت ٕاىل اهليافسة ميىن ٔبن ًؤذي ٕاىل ٕاًلاء اًعفلة

اًـمومِة
1

حت ، كري اهَ ل مييؽ اهلؤسساث اهلـيَة ابًعفلة من ٕاتساء خاهة اهلحاذزت ابلكرتاحاث اًحسًةل ٕارا فذ

 اهلعَحة اًحاة طلعل ذون ٕاكعاهئم من اهليافسة.

: ًيك ثخحسذ ٔبسلف ادذعاض دلان اًعفلاث اًـمومِة، اهلعَحة حتسًس ادذعاض دلان اًعفلاث اًـمومِة -ح

ؤذش تـّي الاؾخحاز ٕاحدازاي ما ًًل اهلخـاكست هلف ؾيس اهلحَف إلحٌليل ٌَحاخاث ًو
2
 

 اًـمََة ابًًس حة ًعفلة ألصلال. اهلحَف إلحٌليل ٌَحاخاث اهلخـَلة تيفس -

 جتاوس اذلاخاث ابًًس حة ًعفلاث ٔبزياء اٌَواسم. -

 معََة ألصلال:  -

َِا ل ميىن فعَِا واًيت ٔبزاذث إلذازت  ٍلوغ ألصلال اًيت ٍصثحط موضوؾِا ابٕلحصاءاث ثلٌَة مس خـمةل ٔبو متًو

 ثيفِشُا يف هفس اهلست ويف زكـة حلصافِة واحست.

 

                                      
1
-ChristianDebieve,O،P، Cité ،P80. 

2
-BRAHIM Boulifa، Marchés publics، manuel méthodologique، O،P، Cité ،P 65. 
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 اث: جتاوس اذلاخ -

كاؿست مبوحهبا ثخحسذ ٔبسلف ادذعاض دلان اًعفلاث اكن اهلحَف إلحٌليل ٌَحاخاث تخجمَـِا يف ؿائالث اٌَواسم 

 ارلسماث واصلزاساث اًيت ثـخرب مذجاوسة واًيت ًخوحة ثَحُهتا.

يف حاةل حتعَط اذلاخاث ًؤذش تـّي الاؾخحاز ًخحسًس ٔبسلف ادذعاض دلان
1
اًعفلاث اًـمومِة اهلحَف  

حٌليل زلَؽ اذلعط ،نٌل ٔبذزح اهلرشغ يف اًفلصت ما كدي ألذريت   مٌؽ اًخحعَط  اهلفصظ ٌَحاخاث اطلي الٕ 

ٍصاذ تَ إلهلاض من اًزتاماث اًوضؽ يف اهليافسة وثفاذي حسوذ ادذعاض دلان اًعفلاث اًـمومِة  ،ٕاضافة  

يف ٕاحصاءاث ثيؼمي اًعفلاث  ٕاىل ٔبن اًخحسًس اًس ئي ٌَحاخاث تلصط اًِصوة من ٔبسلف الادذعاض اىلسذت

اًـمومِة ٌضلك فـال جمصما ميىن ٔبن ًؤذي ٕاىل كِام حٌحة اىلاابت وؿىل ذالف رعل فٕان اًخحسًس اصلكِق 

 ٌَحاخاث ميىن ٔبن ًـفي إلذازت من اًـوذت ٕاىل اًعَحاث ٕاضافِة ؾن ظًصق اهلالحق.

 اهلعَة اًثاين : حتسًس اذلاخاث يف اًيؼام اًلاهوين اًفصويس -2

حح ٕاحصاء حتسًس اذلاخاث اًزتاما كاهوهَا ٕاحدازاي يف اًيؼام اًلاهوين اًفصويس مٌش ٕاظساز كاهون ٔبظ    

اهلخـَق   2001مازش  07اهلؤزد يف  210-2001مبوحة اهلصسوم زمق  2001اًعفلاث اًـمومِة ًس ية 

شا الاًزتام اذش تَ اًضا يف وسزة   . 2006و  2004ابًعفلاث اًـمومِة ، ُو

 975-2006اهلصسوم  اًعاذز مبوحة 2006ًس ية  CMPFهون اًعفلاث اًـمومِة اًفصويس نٌل ًفصط كا 

كري  60و  05ؿىل اًسَعاث اهلخـاكست اًخحسًس اهلس حق ٌَحاخاث من ذالل اهلواذ  2006اوث 01اهلؤزد يف 

مس حلا حفسة  تي  اوحة  ٔبن  ٍىون ُشا اًخحسًس ذكِلا اهَ مل جيـهل ٕاحصاء
2

ٌَ م  05، حِر هعت اهلاذت 

ؿىل ٔبن ظحَـة و امذساذ اذلاخاث  اهلصاذ ٕاص حاؾِا جية بٔن حتسذ تسكة كدي ٔبي ذؾوت ٌَميافسة ٔبو ثفاوط كري 

مس حوق تسؾوت ٌَميافسة مؽ ألذش تـّي الاؾخحاز ٔبُساف اًخمنَة اهلس خسامة  و ٔبن اًعفلاث ٔبو ؾلوذ اًربامج 

(Accords-cadresاهلربمة من ظصف اًسَعاث اهلخـاكست ٍىون موض ).وؾِا حرصا الاس خجاتة ًِشٍ اذلاخاث 

                                      
1. BRAHIM Boulifa،، Marchés publics، manuel méthodologique o.p. Cité،P 37. 
2
- Cyrille Emery،COMMENT UTILISER L4ACCORD-CADRE DANS LES ACHATS PUBLICS ?:Les clauses 

définissant les prestation ،université panthéon –sorbonne paris 1 ، Colloque du 8 octobre 2007. 
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من راث اهلصسوم  ؿىل ٔبن ارلسماث موضوغ اًعفلة ٔبو ؾلس اًربانمج حىون حمسذت يف  06نٌل ثيعط اهلاذت 

واثئق الاسدضازت مبوحة دعائط ثلٌَة ،  اًيت ًـرب ؾهنا ؿىل ٔبساش جناؿة ًخـّي تَوقِا ٔبو مذعَحاث اًـمي 

 حِر خاء يف اًيط اًفصويس 

"le pouvoir adjudicateur exprime les spécifications techniques en termes de 

performances { atteindre ou d’exigences fonctionnelles" 

فـىل سخِي اهلثال ٕلذازت اسلاًة اهلسهَة ٔبن ثعَة دعائط ثلٌَة يف جزت زخال إلظفاء ٔكن حىون معيوؿة من 

 وس َج ملاوم صلزخاث كعوى من اذلصازت.

كري ٔبن ُشٍ ارلعائط اًخلٌَة ل ميىهنا يف ٔبي حال من ألحوال اهلساش مبحسٔب اهلساوات تّي اهلرتذسّي ٔكن متيح 

 ن ثلا بٔدص.امذَاسا ٔلحسمه ٔبو بٔ 

اهلخـَق  2006ٔبوث  20اهلؤزد يف   CMPFمن  06ويف ُشا اًعسذ ظسز اًلصاز اًخعحَلي ًيط اهلاذت 

ابرلعائط اًخلٌَة ٌَعفلاث و ؾلوذ اًربامج  حيسذ ارلعائط و اهلواظفاث اًخلٌَة ٌَحاخاث اهلصاذ ثَحُهتا و 

اًيت ًمت حصمجهتا فِا تـس يف ذفرت اًرشوظ 
1
. 

ائَة اًفصوس َة  كاس َة خسا يف ُشٍ اهلساةل فاًلايض إلذازي ًـاكة ؿًل اًخحسًس كري اًاكيف الاحهتاذاث اًلض

 ٌَحاخاث نٌل خاء يف ُشا اذلنك  

CAA Douai, 10 mai 2007, N° 06DA00353, Commune de Maromme c/ Société 

xxx (imprudence d'une commune n’hésitant pas { signer un contrat dont les 

subtilités des clauses pouvaient être sujettes à interprétation, obligation de 

moyens) 

                                      
1
 - Guide de bonnes pratiques ، Susciter une offre pertinente dans les marchés publics ،Aide { l’expression des besoins  

، fiche n :2 ،FEVRIER 2008. 

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Pouvoir-adjudicateur.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Specifications-techniques.htm
http://www.marche-public.fr/caa-douai-maromme.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Obligation-moyens.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Obligation-moyens.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/CCAGPI.htm
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نٌل ٔبن حتسًس  و امذساذ اذلاخاث اهلزمؽ ثَحُهتا جية ٔبن ًمت ثخِاهنا تعفة مفعةل يف ذفرت اًرشوظ ظحلا ًيط م 

 ويف ُشا الاجتاٍ خاء اذلنك : CMPFمن  06وم 05

CAA de Douai ،17janvier2013،no12DA00780،Commune d’Hazebrouk 

(L’étendue et la définition des besoins { couvrir doivent être suffisamment 

détaillés dans les cahiers des charge conformément aux Art 5 et Art 6 du code 

des marchés publics .le CCTP doit être suffisamment précis pour permettre aux 

candidats de présenter une offre adaptée aux prestation attendues)
1
 

 ذامتة:

ٕان جناؿة اًرشاء اًـمويم ًخوكف ؿىل اًخحسًس اصلكِق ًِشٍ اذلاحِاث و مساُا و جصجمهتا ابختار اًخساتري 

 اًرضوًزة اًيت من صاهنا ثَحَة اذلاخاث اهلصاذ جسسًسُا يف الٓخال اىلسذت ٔبي من ذالل وضؽ جصجمة مس حلة

اًـمويم من الاًخفاف حول ٔبحاكم كاهون  نٌل ٔبن اًخحسًس اًس ئي ٌَحاخاث ٔبو كري اًاكيف ًِا ميىن اهلضرتي  

اًعفلاث اًـمومِة ،ما ًفسح جمال واسـا ٌَخالؾة ابهلال اًـام وثوحهيَ وهجاث ٔبدصى كري ثغل اًيت زظس 

ًِا،كري ٔبن اًخحسًس اصلكِق ٌَحاخاث ًـىس ابًرضوزت مسى حتنك اهلعاحل اهلخـاكست يف كعاغ وضاظِا وفق 

ا ؿىل اذلفاع ؿىل اهلال اًـام، تخجيُهبا اٌَجوء ٕاىل ٕاؿاذت ثلِمي اًـمََة من ٕاسرتاثَجَة حمسذت نٌل ًرتمج ؾزرم

اًياحِة اهلاًَة وما ًخعَة رعل من وكت وما ًيجص ؾيَ من حتمَي ارلًزية اًـمومِة  بٔؾحاء ٕاضافِة ونشا ثفاذي 

 اٌَجوء اهلفصظ ٕاىل ٕاحصاء مالحق.

:كامئة اهلصاحؽ  

 ثيؼمي اًعفلاث اًـمومِة، ذاز ارلضل وهَة ًٌَرش و اًخوسًؽ، ، جس َري اهلضاًزؽ يف ٕاظاز دصَش اًيوي

 .2011ادلزائص، 

                                      
1
-http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Textes/Jurisprudence/CAA-Douai-12DA00780-hazebrouck.htm اتزخي

.08/01/2015اًزايزت   
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 -1 BRAHIM Boulifa، Marchés publics، manuel méthodologique، BERTI 

Edition، Alger 2013. 

 Christiandebieve.la détermination préalable des besoins dans l’achat public 

locale :simple exigence juridique ou réel enjeu organisationnel،mémoire pour le 

DESS management du secteur public .Lyon 2004. 

 Cyrille Emery،COMMENT UTILISER L4ACCORD-CADRE DANS LES 

ACHATS PUBLICS ?:Les clauses définissant les prestation ،université panthéon 

–sorbonne paris 1 ، Colloque du 8 octobre 2007. 

 Guide de bonnes pratiques ، Susciter une offre pertinente dans les marchés 

publics ،Aide { l’expression des besoins  ، fiche n :2 ،FEVRIER 2008. 

 Maxime Jacob، Pierre ravenel et Antoine Pasquier-Desvingnes،l’offre 

économique la plus avantageuse، Edition LE MONITEUR.paris2007. 

 Nicolas Jeanjean،le temps la durée et les délais dans les marchés publics 

،contrats publics n :40 janvier 2005. 

  ح ز  اهلخضمن ثيؼمي اًعفلاث اًـمومِة 07/10/2010اهلؤزد يف  236-10اهلصسوم اًصئايس زمق(

 (  اهلـسل و اهلمتم .07/10/2010اًعاذزت تخازخي    58ؿسذ

 Décret n° 2006-975 du 1
er
 août 2006 portant code des marchés publics NOR: 

ECOM0620003D 

 Décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, (abrogé 

par le décret n° N°2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics). 

 http://www.marche-public.fr 

 http://www.legifrance.gouv.fr 

 

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Textes/Decrets/Decret_no_2004-15-cmp-2004.htm
http://www.marche-public.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/


An] هَة و اًس َاس َةجمةل اًححوج اًلاهو    
née] 

 

  ــست

  
- 249 - 

 

  

الرابع العدد 

 جوان 

1025 

 اكًَاث اًرشؾَة و اًلاهوهَة اًيامجة ؾن معََاث هلي  ألمضاح و اٌَلاحئ الٓذمِةصالٕ 

         

 خامـة سـَست،جماُس ٍسن اًـاتسٍن ألس خار/      

  ـلـسمـةم

ت كس حىون يف اجتاٍ اًسٌلخ هبا ، ٔبو ثلَِس ادلواس ثرشوظ ٔبو ٕان اًرتمجة اًدرشًـَة ٌَؼواُص اهلس خجس 

و موكف حصاؾى فَِ ٔبساسا ظحَـة اًؼواُص ـمٌــِا مع ا        َلا و ثـٍزز رعل اهليؽ تبٔحاكم ثضميَ ، ُو و ٔب ُص

 و ذاظة مسى ثوافلِا مؽ اهلحاذئ اًـامة اًيت حتنك اًرتهَحة لحامتؾَة نــلك .

ا مؼن اهؼجاساث اًذؼعوز اًـَمي اذلسًر و ابؾخحاز ما هخج ؾهنا من كَة و ألؾـٌلل اًعـحَة اهلسذ ؼحسزة ابؾخحاُز

ٌَمفاُمي و اًخعوزاث اًـامة ، ل جضش ؾن اًلاؿست فلس ٔبوخسث جمال دعحا ٌَجسل اًفلِيي    و اًلاهوين و 

 اًرشؾي اهلسم فَِ اًفلِاء و ادذَفت حوهل اًدرشًـاث .

من ثلسم ٍصىق ٕاىل ٔبسٌلؾيا يف فرتاث مذـاكدة و زسًـة ، وخس زخال اًفلَ و  فبٔمام ما جضِسٍ اًـَوم اًعحَة

 اًلاهون ٔبهفسِم ٔبمام حتس ًدسم ابذلسازة اًيت ثـخرب يه ألدصى من ٔبمه ظفاث اًيؼم اًلاهوهَة اذلسًثة .

 ابؾخحاز و ألؾٌلل اًعحَة حموز ادلسل و موضوؿَ ثلاش حسا هتا يف اذللِلة ل فلط اسدٌاذا ٕاىل مـَاز سمين

ػِوزُا كري تـَس ، و ٕامنا اسدٌاذا ٕاىل ظحَـهتا ، ٔلهنا ختصح ؾن ألظص اًخلََسًة ٌَـمي اًعيب من حِر 

 اهلحاذئ و اًلواؿس ألذالكِة و اصلًًِة و اًلاهوهَة اًيت حتوكِا .

ِيسسة فـمََاث هلي ألؾضاء اًخرشًة و ثلَري ادلًس و الاس خًساد اًخرشي و اًخالؾحاث ادلًَِة ٔبو اً 

اًوزازَة اًياجتة ؾن ألحباج ادلـًَِة ٔبو ما ٌسمََ اًحـغ ؿنل ثعيَؽ اًاكئياث ، واًخرصف ٔبمام اًلَحوتة اهلس متصت 

وما ًًذج ؾن رعل من كذي زمحة ، لك ُـشٍ إلماكهَاث اذلسًثة دصحت ؾن مـَسان اًــالح اًعدؼي اًـاذي و 

 اًـَمَة ؿامة و اًعحَة اًحَوًوحِة ثؼحسًسا  هخج ؾهنا كَة اهلحاذئ اًيت اس خلصث ؿَهيا اصلزاساث

و ٔبمص مٌعل  ميىن زذٍ ٕاىل فىصت اجساغ جمال اًخرصف يف حسم إلوسان ، ثسخة نرثت ألمصاط و ثيوؾِا  يُو

يف مواهجة زقحخَ يف اًححر ؾؼن اًضفاء ، ابًلسز اطلي ميىٌَ من الاس خفاذت من مزااي اًخىٌوًوحِا تبٔكي 

شٍ اهلحاذئ س َؤذي ٕاىل ػِوز اًىثري من إلصاكًَاث ، ذاظة ثغل اًيت كس ثثوز ألرضاز ، فبٔي دصوح ؾن ُ

مبياس حة ٕاذالل ٔبظصاف اهلٌلزسة اًعحَة مبلذضَاث اهلواسهة تّي رضوزت الاس خفاذت من اًذـلٌَاث اًعحَة هلواهجة 
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وػَفي  و حٌلًة هلائط اًعحَـة "اكًــلم " ، و حق إلوسان يف سالمذَ اًحسهَة و حاكمي تياءٍ اًيفيس و اً

هَاهَ ادلسٌلين من ٔبي اؾخساء كس ًعاهل حال ٔبو مال ، ابٕلضافة ٕاىل اذلََوةل ذون حـهل حلال و جمال دعحا 

ٌَخجازة ، ًخرصف فَِ ألظحاء حسة ٔبُواهئم تسون ضواتط ٔبذالكِة ٔبو كاهوهَة ، اكذلاةل اًيت ٌسـى فهيا 

 ُؤلء وزاء اًضِصت وحتلِق اًس حق 

ا ؿَؼى اصلول اًـخسذي هلواهجة ُـشا الادـخالل ، توضؽ كواؿس ٔبنرث وضوحا و مصوهة جس هتسف من ًـشا اكن ًزام

ذالًِا اًدرشًـاث ؿامة و اًدرشًـاث اًحَو ظحَة ؿىل وخَ اًخحسًس ، ٕاكصاز رعل اًيوغ من اهلواسهة تّي 

 ملذضَاث اًـمََة اًعحَة ، و حق إلوسان يف اًـالح . 

هَاث ٔبو تـضِا زقـم جناهحا ظحَا مل ثسذي يف ٕاظاز ما ُو مذساول      و ؿاذي ُـشا و ٕان اكهت ُشٍ إلماك

فان معََاث اًخَلِح الاظعياؾي و إلهؼجاة اهلساؿس ظحَا ، كـس ختعت مصحةل اًخجازة اًـَمَة  و ذذَت 

 مصحةل اًـالح اًعيب اًـاذي ، موخست يف رعل جمال زحدا ؤبمال مرشكا ٌَخرشًة  .

جضلك ٕاحسى  حزال ول اًـلم ؾيس ألدم مصاذفة ًـسم إلجناة ، و يه اًوضـَة اًيت اكهتلس ػَت مضلكة ف

سذث حِاثَ اًزوحِة إلوساناًيت واهجت  اهلـضالث وألىس، كس ًعي من اذلزن حوا ؿَهيا  ،ؤبضفت ُو

 .ل الاهفعا تخغل اًـالكة حس

يف  ان ، و اهلخجسست يف زقحخَ ادلاحمة ٕان ظحَـة اهليـىس اًلٍصزي اًيت كس ثعلى ؿىل ادلاهة اًـلَََإلوس

الاس خـاهة ابهلساؿست حتي ؿازضا ٔبمام ٕاكسامَ ؿىل اًخفىري يف ألسؤب ، فنل ًـس جيس حصخا يف حىصاز راثَ مل 

ابٌَجوء ٕاىل  "ظصف اثًر ذازح هعاق اًـالكة اًزوحِة " ، تسون ٕاؿازت بٔذىن اُامتم ٌَواسغ اصلًين ٔبو ارلازحِة، 

ٌَ ألذاليق ، فاهلِ إلجناة ، ذاظة خلَة ؿىل ُشٍ اًـلدة يف سخِي م ابًًس حة ٕاًََ اًححر ؾن اًوسائالًياحـة 

يف ػي اًخعوز اطلي صِسثَ اًـَوم إلحِائَة
1
 l’acte de précision، وذدول اًعة مصحةل اصلكة اًفٌَة  

chirurgical ،هلخفق ؿَََ يف اكَة هحسًي ًرشظ "ٕاثحاغ ألظول اًفٌَة اهلخـازف ؿَهيا من كدي اًعحُة" ، ا

 اًدرشًـاث.

ىشا تسٔب اًعة ٌساؿس ؿىل حي اهلضلكة جبسازت وخسًة  ًدضرَط ووسائهل واًـالح وظصكَ و، تسءااب ُو

إلدعاة مصط اكن حيول ذون ٔبمتام معََة  ٔبومـادلة وضؽ  ٔبوؾلدة،  ٕلساةل ثسذاًل حصاحِاً  ظحَـخَ ، سواء اكن

                                      
1

ضوء اًلاهون اًعيب ادلزائصي ، ذزاسة ملازهة ، ذًوان اهلعحوؿاث ادلامـَة ،  تَحَج اًـصيب ، اذلسوذ اًرشؾَة و الٔذالكِة ٌَخجازة اًعحَة ؿىل إلوسان يف

 . 03، ض  2011ادلزائص ، 
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ساؿس ؿىل عحَخدوػَفي ابن ٌس خـّي اً  اكن ُشا اًـالح ،ٔبو ؾلدة ٔبو ًـاجل اٍهتااًب  إلدعاتبٔوسواء ًًضط ٌو

 .ظحَـَة كري ؿاذًة 

ًـىن اًـمالحؼغ ؿىل ُـشٍ اًـمصحةل ، تبٔهؼِا و ٕان ٔبذشث مٌحى ثعاؿساي فؼي اًضؼق اًـفين اًؼعيب         

 مؼن صؼِص هؼوفـمرب مـَالذ ٔبول ظـفي "ٔبانتـَة" يف اًـارشبٔ اًـمًل ، ذاظة تـس ٔبن اسـخَلغ اًــامل ؾـىل هـح

تدؼًصعاهَا ؿىل ًـس اًعـحَخّي""اسددوا و اذوازذس" ًـخخعوز لحـلا مذؼزشت بٔصـاكل خسًست و ٔبمناظا  1977سـية 

مذـسذت ، وظــَت حس ثوحَِ إلجناة و اًخالؾة يف حصهَخذَ ادلًَِة ثضلك مل ٍىن مبًٔوفا من كدي .
1
 

جال اًفلَِة اًرشؾَة و اًلاهوهَة ، تساًة ابًححر يف مسى و ُو اًوضؽ اطلي ٔباثز اًىثري من ادلسل و اًس

مرشوؾَهتا وظول ٕاىل  اًدساؤل حول اًىِفِة و الًَٓاث اًيت ل تس من ثفـََِا ووضـِا موضؽ اًخيفِش يف حال 

ا اهلرشوؿة .  حِاذ ُشٍ اهلٌلزسة اًعحَة اهلس خحسزة ؾن ٔبظُص

ٕااثزهتا و اًخعصق ٕاٍهيا  ًحَان ؾيارصُا و اًوكوف ؿىل  ُؼي حـمةل مؼن اهلفاُمي و إلصاكًَاث اًيت س يحاول

مواظن اًـجز و اًلعوز اًيت ثـرتي ٔبحاكرما ، وظول ٕاىل حماوةل اسـخلصاء تـغ ٔبمناظ اًسَوك و اهلٌلزساث 

ا  ُص  .اًيت جضلك مسـاسا مبحَِا ، اهلمتثي فؼي "ألمضاح و اٌَلاحئ" الٓذمِة " اًيت جضلك وحوذُا و حُو

وزقحة مٌا يف ثخس َط اهلفاُمي ، حىت ل ٌضق ألمص ؿىل كازئ ٔبو ابحر ل تس ًيا من تَان اهلساةل  ًـىن هحساًة

يف صلِا اًـَمي حىت ًدس ىن ٌضلازش اٍمتخؽ تبٔنرث كسز ذمىن من اًفِم والاسدِـاة ًِشٍ اهلٌلزسة يف صلهيا 

 اًلاهوين و اًفلِيي اًرشؾي لحلا .

ىشا ميىن اًلول تبٔن ُياك هوؿان من   :إلجناتبٔوإلدعاةظصق اهلساؿست اًعحَة ؿىل ُو

 ًة: ظصق اهلساؿست الاؾخَاذ ألولاًيوغ 

شٍ جضمي ظصق اهلـاوهة اًعحَة الاؾخَاذًة  .1 ِا ؼ ي فِ ـًسد واًيت ل ظًصلة اًخَلِح اًعياؾي ابٕلضافةٕاىلُو

ًصة ٔبي ًيحرص فهيا تّي اًثيايئؼق ٔبحٌـيبرص ؼؾٌ
2

(COUPLE)ٔبوجضلك تسؿة وابًخايل فِيي ل  اًزوخّي ٔبو 

ثثري تـغ اهلضالكث  ٔبنمن اهلمىن  ٔبهناواصلٍن واًلاهون زمغ  ألذالقخماًفة من حِر اهلحسٔب حسة كواؿس 

 ادلاهخِة يف تـغ اذلالث. 

                                      
1

ًصساةل انرشون ، جىص ؾحس ػل ٔبتو ًسس ، فلَ اًيواسل ، كضااي فلَِة مـارصت ، ظصق إلجناة يف اًعة اذلسًر ، اولضل ألول ، اًعحـة ألوىل ، مؤسسة ا

 . 259، ض  2012ذمضق سوزاي ، 

1G.Noel , Ethique et génétique , édition Ellipses paris , 2001 , P52 et s .                                                                
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 اًيوغ اًثاين : ظصق اهلساؿست كري الاؾخَاذًة

قًصة( يف ) ٔبحٌيبؾيرص  إبذذالورعل   ،ويه جضمي مجَؽ اذلالث اًيت ثمت فهيا الاس خـاهة ابًلري 

ؾن  ٔبحٌيبًضرط  ٔبؤبحزاهئاادلًس َة  ألؾضاءٔبي الاس خـاهة تبٔحس  إلدعاتبٔوإلجناةمعََة اهلساؿست ؿىل 

ضة  بٓواًزوخّي تعًصلة ظياؾَة اكذلميي بٔواًثيايئ  اًـائست  ألدصىادلًس َة  ألؾضاءاًصمح ونززغ وهلي  ٔبواًحًو

اهلساش ابًعفاث  ٕاىلاًيت ثؤذي  ألدصىث جضمي نشعل مجَؽ اذلال ، نٌل ٌَلري يف حسم احس اًزوخّي

 اًزوخّي. ٔلحسادلِاس اًوزايث  ٔبواًوزازَة 

ة  فلس ٍىون سخة اًـلم ٔبو اس خحاةل إلجناة ابًعصق اًعحَـَة "إلحٌلغ" ، زاحؽ ٕاىل ضـف اذلَواانث اهليًو

ة ٌَزوخة ٔبو هلط ؿسذُا حتت اذلس اهلعَوة ٌَخَلِح ، فُس خـّي ٕار راك جصخي اثًر ثبٔذش حِ واانثَ اهليًو

ًخَلِح اًزوخة ثَلِحا ذاذََا "يف اًصمح" ، ٔبو ذازحـَا تواسعة ٔبهحوة يك حيسج اسلي ، ًًَسة ادليّي مثصت 

 اًـمََة ٕاىل اًزوخّي لحلا وثيلعؽ ظةل وس حَ ابٔلحٌيب ظاحة اًيعفة . 

ضا ا اًخياسًل ؿىل ٕاهخاح اًحًو ث بٔو ثسخة ؿسم كسزت ُشٍ نـٌل كـس ٍىؼون مؼصذ ؾـسم ٕاجناة اًزوخة ًـجز هجاُس

ألذريت ؿىل الاس خلصاز يف خساز اًصمح ، فُس خـان ٕار راك ابمصٔبت ٔبدصى ًمت ختعَهبا ذاذََا ٔبو ذازحِا 

ة ًزوح اهلصٔبت اًـلمي ، و ًـس اًوصل اطلي س خضـَ ُشٍ ألم اًحسًةل ، مٌحت اًعةل تواصلًَ مٌلعؽ  ابذلَواانث اهليًو

اًعةل هبا . 
1
 

ث هلي ألمضاح و اٌَلاحئ ل ثلذرص يف ثيفِشُا ؿىل ُشٍ اًعوز فلط ، تي كس ٍىون   تي ٕان معََا       

من اًزوخّي سَميّي ًىهنٌل ًفضالن ٕازخاء ؾـمََة إلجناة ٕاىل اخي بٓدؼص فِلوم لك مهنٌل إبًساغ ٔبمضاخَ صلى 

ة ًزوهجا ٕارا  ٔبظحح كري كـاذز ؿىل إلجناة تٌؼوك ألحـية ، و من مثة جس خعَؽ اًزوخة اهلعاًحة ابذلَواانث اهليًو

و اًوض هفـسَ اًـشي ًعؼصخ ابًٌـس حة ٌَزوحـة ٕارا ٔبظححت "ؿاكصا" ، يف ُشٍ اًؼحاةل  ؽٔبو وافذَ اًـميَة ، ُو

ضاهتا كعس ثَلِحِا مبيََ متَِسا لسزتزاؾِا يف زمح مؤحصت  .  ميىن ٌَزوح ٔبن ًعاًة تحًو
2
 

صمح اًحسًي ، مدين ؿىل ٕازاذت اًزوخة حتسًسا و اًيت حصفغ ُـشا و كـس ًـىون مؼصذ سزغ ألمـضاح يف اً      

اسلي ثسخة زقحهتا يف اىلافؼة ؿىل ٔبانكهتا هخِؼؼجة ًضلَِا وػِـفة مــَية ثلذيض رًـم ، فذبٔذش ؾـمََة اًخَلـَح 

                                      
1

 . 67، ض  2006َلس حسّي مٌعوز ، اهلسؤوًَة اًعحَة ، ذاز ادلامـة ادلسًست ًٌَرش ، إلسىٌسًزة ، 
2

 . 234، ض  2002اسلاًة ادليائَة ٌَجسم اًخرشي يف ػي الاجتاُاث اًعحَة اذلسًثة ، ذاز ادلامـة ادلسًست ، إلسىٌسًزة ، رميس اًـزت ، 
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 " un confort personnelالاظؼعياؾي وفلا ًِشا اًخعوز تـسا ٔبدص ًخـَق مبحافؼهتا ؿىل هكـاًِا ادلسٌلين "

 ، ٕاىل كري رعل من اذلالث و ما كس ٌس خجس مس خلدال .

ٔبما فامي ًخـَق تيلي اٌَلاحئ الٓذمِة فان اهلثال اًصاجئ و اًضائؽ يف ُشا اًحاة ، ًخجسس يف اًعوزت اًيت ًلوم      

ضة خمعحة صلى احس اًحيوك ًخىون حتت اًعَة يف ٔبي وكـت ، تي ٔبنرث  فهيا اًزوخّي ٔبو ارلَََّي إبًساغ تًو

من رعل كس حصقة امصٔبت كري مزتوخة يف اذلعول ؿىل حٌّي ذون ٔبن ميسِا زخي فدس خعَؽ ٕار راك ٔبن ثخوخَ 

ٕاىل احس تيوك ألحٌة ٌَحعول ؿىل ًلِحَ حمفوػة وفلا ٌَمواظفاث اًيت حًصسُا ، ًخَلح هبا وثعحح ٔبما من كري 

سواح . 
1
 

ًثري مضالكث هحريت ىل فىصت  ٕادفام اًلري ، ٔبهَ من اًـمََاث اطلي ًلوم ؿ ُشا اًيوغ اًثاين ٕان اهلالحغ ؿىل

 ألذالكِةلكة اًرشؾَة، واًدساؤل خبعوض ثبٔزري رعل ؿىل اًلمي ضسمهتا م لوجساؤلث دعريت ثبِٔت يف م

 من ُشٍ اًعصق. وألذالقواصلًًِة ومن مث موكف اصلٍن 

ىٕاىلُشا اًححر هيسف ابصلزخة ٕان       ا   اًيوؿّي اهلضالكث اًرشؾَة وا ٔبمهثوضَح  ألًو ًلاهوهَة اًيت ًثرُي

كِة ذالاًلواؿس الٔ  ٕاىلهلفي اًخعصق  ٔبناذلَول واهلـادلاث ًِا، ذون  ٕاجياذحماوةل ،مؽ  من ظصق اهلساؿست اًعحَة

 ورضوزت لتس مهنا ٔلًة ذزاسة كاهوهَة من ُشا اًلدَي.

ىشا فان ارلعة    ثيلسم ٕاىل كسمّيًِشٍ اصلزاسة  إلحٌلًَةُو

ا معََاث هلي ألمضاح و اًلاحئ الٓذمِة ة ؾَاًرش مجةل من إلصاكًَاث جل فَِ : وهـا ألول  .اًيت ثثرُي

امعََاث هلي ألمضاح و اٌَلاحئ الٓذمِة اًلاهوه مجةل من إلصاكًَاث اًثاين: وهياكش فَِ   .َة اًيت ثثرُي

 مموضـَ من اًلســ ىلُشا وهرتك تَان فصوغ لك كسٌلٕ 

 رشؾَة اًيامجة ؾن معََاث هلي ألمضاح و اٌَلاحئ الٓذمِةاهلعَة ألول إلصاكًَاث اً  

ل قؼصاتة ٕارا ما كـَيا ٔبن اًضؼًصـة إلسـالمِة ُؼي ٔبول مؼن ؿاًؼج مسـاةل هلي ألمضاح     
2
و اٌَلاخ الٓذمِة و  

 ٕان اكن رعل حتت مسمَاث ٔبدصى و يف مواضَؽ ٔبنرث اجساؿا و ادذالفا  .

                                      
1

َاليل اًَاثس ، ؾحس اًصمحن سانهست  ، اًخَلِح الاظعياؾي من مٌؼوز اًرشًـة إلسالمِة و اًلاهون اًوضـي ، ذزاسة ملازهة ، زساةل ماحس خري ، خامـة ادل 

 .57، ض  2007سي تَـحاش ، س ية س َ
2

 . 2كال ثـاىل " ٕاان ذَلٌا إلوسان من هعفة ٔبمضاح هخذَََ جفـَياٍ مسَـا تعريا " ، سوزت إلوسان ، الًٓة 
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 ٔبن دـالظة ُـشٍ الٓزاء اًفلَِة اىهتت ٕاىل حتصمي هلي ٔبمضاح اًلري ، و رعل تـساًة ل تـس ٔبن وضـري ٕاىل     

 ٔلس حاة مذـسذت جية اًخبٔهَس ؿىل ٔبن اًزان ًُس واحس مهنا ًىٌَ ٔبحس ٕاصاكلهتا .

فـلس ًذـحاذز ٕاىل اطلُؼن ٔبن ُـياك اثؼحاذ فؼي اًــةل تِؼن ثؼحصمي اهلـساؿست اًؼعحَة ؿىل اسلي ؾن ظًصق      

وؿةل حتصمي اًزاناًلري 
1
، ٔبٍن ًيرصف اهلـيؽ ًـخحلِق مـلاظس رشؾَة ذاًعة ، و اًذؼي ثذؼجسس ثضلك ٔبذق يف  

 حٌلًة ألؾصاط و ألوساة من الادذالظ  حمافؼة ؿىل اًلمي اصلًًِة و ألذالكِة ٌَمجمتـاث .

اًرشؾي و اًيت ثلذيض اًوظء ًىؼن ُـشا الٓمؼص ل ٌسذـلمي مـؽ مـفِوم و ٔبزنـان حؼصمية اًؼزان اًـموحدة ٌَؼحس 

اذللِلي ل اذلوكي ألمص اطلي ل ًخحلق ٕال إبًالح اًفاؿي طلهٍص يف فصح أله،ى حبس ٔبذىن ل ًلي ؾن اذلضفة بٔو 

ا . ملساُز
2
 

ؼضة اهلصٔبت مبين      و هؼؼصا ًـىون ؾـمََاث هـلي ألمضاح و اٌََلاحئ الٓذمِة ، ثلؼوم ؿىل فىصت مؼؤذاُا ثَـلِح تًو

ي مؼزرباي ثـمَِسا ًززغ هـخاح ُـشٍ اًــمََة ذادـي زحـم اهلصٔبت ٔبو ذازخَ ، فـان مِـالذ ظفي مثصت ًِشا اًصحـ

ارلََط ل ًـين اًلول توحوذ هوغ من اًزان لن رعل ًــس مبـثاتة ٕاكؼحام اًلري ارلازح ؾؼن ظحَـة اًيشء و 

ة ألمهَة ، و يه ثغل اًيت ثـفِس توحوذ مضموهَ ، ًىن يف مـلاتي رعل ل ًـمىن اس خدــاذ حـلِلة يف قـاً

اًخلاء يف اًــةل تّي حصمية اًزان و هلـي ٔبمضـاح اًلِؼص مؼن حِـر ٔبن نـي من اًعوزثّي ثفيض حـامت ٕاىل 

 ادذـالظ ألهـساة و اسـخحاحة ألؾؼصاط ، و ُؼو مـا ٌضـلك ثــازضا مؽ ملاظس اًزواح .

ـم تعـسذ إلفـخاء تــسم مـرشوؾَة و كـس ثـيحَ خاهـة مؼن اًـفلِاء ٕاًؼى ُ    ـشا اًـفازق اصلكـَق فبٔوحضوا ُو

إلجنـاة اًعـياؾي مؼن كـحي اًـلري ، تـلوهلم "ٕان ُـشٍ اهلٌلزسة و ٕان اكهـت مؤزـمة و فِؼِا مؼن اًؼزان ما ل 

ا نشعل وفلا ٌَمـىن اًرشؾ  ي ًِشٍ ادلصمية ".ًـمىن ٕاهـاكٍز ٕال ٔبن فؼي ٔبزاكهنا مؼن اًلؼعوز ما حيول ذون اؾخحاُز

و ُؼو اًوضـؽ اًـشي ظؼصخ مــَ اًىثري من إلصاكًَاث ، ذاظة فامي ًخـَق ابًححر ؾن حلِلة ألساش    

اًرشؾي اطلي اؾمتسٍ اًفلِاء نسًَي ًفِس حبصمة ُشٍ اًـمََة ، لس امي يف اًضق اهلخـَق إبدفام ظصف اثًر 

 ٔبحٌيب ؾن اًـالكة اًزوحِة  .

 اس خًداظَ من ؿست ٔبوخَٕان ُشا اصلًَي ميىن 

 

 

 

                                      
1

صت ، إلجناة اًعياؾي ، ٔبحاكمَ اًلاهوهَة و حسوذٍ اًرشؾَة ، ذزاسة ملازهة ، تسون ذاز ورش ،   . 103، ض  1990َلس اهلصيس اتو ُس
2
 جهصي . 1323ؿاتسٍن ، زذ اىلخاز ؿىل اصلز ايلخاز، اًعحـة اًثاًثة ، اهلعحـة اًىربى ألمرًية ، تولق ، مرص ،  اجن
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 س خسذالاًفصغ ألول حصمة الٕ  

ًلـس ؿاًؼج فلؼِاء اًضافــَة مساًـة هـلي ألمضاح تسكـة مذياَُة ثؼحت مسمى "الاس خسذال" ، ٔبي ٕاذذال 

اًـمصٔبت هلين اًصخي يف فصحؼِا مؼن قـري حـٌلغ ، فٌاكـضوا مـسى مـرشوؾَخَ ؤباثٍز و نـان جمـمي ما اهـهتوا ٕاًـََ 

و حتصمي الاس خسذال من ٔبحٌيب حتصميا كعـَا هلا فَِ من ادذالظ ًٔلوساة ، صاهَ يف رعل صان اًزان ، ٕال ُؼ

ة ؿىل رعل ، ٔلن الاس خسذال يف ُشٍ  ٔبهنم اكصوا توحوة اًـست ؿىل من ٔبذذَت اهلين تيفسِا قِؼص مـىُص

رتما ساؿة دصوخَ و ٕاذذاهل اذلاةل ًبٔذش حنك اًوظء ثض هبة ، واصرتظوا يف رعل ٔبن ٍىون اهلين اهلسذي حم
1
. 

ٔبما ابًًس حة ٌَخَلِح مبين اًـلري فِيي كعـَة اًخحصمي ٕار اهَ ل ميىن ٔبن ٍىون اهلين اهلسذي حمرتما لهـخفاء اًـالكة 

 اًزوحِة من ٔبظَِا ذما جيـَِا و اًزان سواء فال ؿست ٌَمصٔبت يف ُشٍ اذلال و ل وسة .

 خخينؿسم زحوث اًًسة وحصمة اً :اًفصغ اًثاين 

ثذؼجىل ٔبوحـَ اًذـضاتَ فؼي الٓزـاز اهلذؼصثحة ؾؼن إلهؼجاة الاظعـياؾي إبدفام اًلـري و حصميـة اًزان من     

، و  ياًياحِة اًرشؾَة يف ؿسم زحوث اًًسة ًلك من اًزاين يف اًزان واهلسذي ماءٍ يف إلجناة الاظعياؾ

ُشا إبحٌلغ فلِاء ألمة 
2
. 

ًـسٍ ًؼؼي كؼوهل مصذوذ ، ًلوهل ؿَََ ٔبفضي اًعالت واًدسَمي "اًوصل ٌَفصاص و فـاًزاين و ًو ادـش تٌـسة و 

ٌَـاُص اذلجص" 
3

،  فَو ٔبؾـمَيا ُـشٍ اًلاؿست يف ؾـمََة اًـخَلِح تواسؼعة اًلري فٕاهـيا هؼجس ظؼصفّي فاؿَـّي يف 

و ظاحة اًفؼصاص و "اهلخربغ  دؼضم ُشٍ اًـالكة اًلريمـرشوؿة وفـلا هلا ثـم تَاهَ ساتلا ، "اًزوح اًــلمي" و ُؼ

ابًيعفة " اطلي ًـخرب ظصفا بٔحٌيب ؾن اًـالكة اًزوحِة و اطلي ل ًثخت هل اًضازغ اذلىمي ظفة ألتوت زمغ اهَ 

 ًخحلق ٕال ابًوظء و ُو ما ل ميىن ثعوزٍ يف ُشٍ اًـمََة . ل ًبٔذش حنك اًـاُص يف اًزان ، لن ُشا ألذري ل

ذلاةل ؿىل اًيحو اًخايل "ُي ًـس ٕاذلاق اًوصل ابًزوح اًـلمي من كدَي اًخحٌؼي اهلهنيي ؾيَ ًَثؼوز إلصاكل يف ُشٍ ا

 رشؿا ؟"

ًـٌل نـان اًـخخين مؼحصم صؼصؿا ًـٌل فِـَ مؼن ٕاحؼحاف و ثياسغ ٌَحلوق ، ثسخة ٕاماكهَة ثزًني ٔبكازة الاتؼن 

ٕاىل رذمِم سواء يف حِات ألة اهلخخين بٔو  اهلخخىن مزنةل ألتياء اًعَحّي مؼن حـَر مجةل  الآثز اًيت كس ثضاف

 يف وفاثَ .

                                      
1

 . 240رميس اًـزت ، اهلصحؽ اًساتق ، ض
2

 . 154جهصي ، ض  1324مشس اصلٍن اًرسديس ، اهلخسوظ ، ادلزء اًساتؽ ؾرش ، اًعحـة ألوىل معحـة اًسـاذت ، اًلاُصت ، 
3

، مًضوزاث خامـة ادلَاليل هصمية ىزاز ، هفي اًًسة تّي اٌَـان و اندضاف اًخلٌَة اًـَمَة ٌَحعمة اًوزازَة ، جمةل اًـَوم اًلاهوهَة و إلذاًزة ، اًـسذ اًساتؽ 

 . 195، ض  2010اًَاثس ، س َسي تَـحاش ، مىذحة اًصصاذ ٌَعحاؿة و اًًرش و اًخوسًؽ ، ادلزائص ، س ية 
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و ُؼو ما كـس ًسفـؽ ٕاًؼى سؾزؾـة اسذـلصاز اهلؼجمتـاث هذـَجة ؾـسم زحوث اذللائق اًواكـَة ًٔلوساة ،     و  

 ًؤذي ٕاىل ادذالل اهلـامالث ؾـىل حنو ًخـازط مؽ فىصت اًيؼام اًـام و الٓذاة اًـامة . 

ًفـلِاء ٕاىل ثخين اًخوخَ اًلائي حبصمة ُشا اًيوغ من اهلٌلزساث و اؾخحاٍز مؼن اًيؼـم اًحائست ُـشا اًوضؽ ذفـؽ اب   

 اهلؤمثة رشؿا ، مس خسًّي يف رعل جىذاة ػل ثـاىل و س ية هخَِ ؿَََ ٔبفضي اًعالت و اًسالم .

ثخين اًييب ؿَََ اًعالت و فلـس خاءث الآيث اًـمحىٌلث اًلاضـَة إبًـلاء اًـخخين و ثؼحصميَ كعـَة تـس حاذزة    

اًسالم ًًزس جن حـاززة زيض اًـهل ؾـيَ، فـحـس ٔبن نـان امسـَ  "ًسـس تؼن مؼحمس" ، هؼًزت اًـسوزت اًـلائَـة 

تؼحصمة ُـشا اًٌـسة ، ًـلوهل ثــاىل "اذؾؼومه لآبهئـم ُؼو اكـسط ؾـيس اٌَـَ فان ًـم ثـَموا بآبءمه فٕادواىنك يف 

و نـان اًـهل قفؼوزا زحـامي"  ؿََنك حٌاخ فِـٌل ٔبدؼعبمٔت تـَ و ًـىن مـا ثــمسث كـَوجنك اصلٍن و مواًَنك و ًُس
1
 ،

 فبٔظحح ًسس زيض ػل ؾيَ ٍىىن ًسس موىل اًصسول ظىل ػل ؿَََ و سنل" .

مؼن ُـيا فٕارا نـان اًخخين ًـلوم ؿىل فىصت ٕاًؼحاق اًصخي ًيفسَ وصلا مـَوم ٔبو جمِول اًًسة ، ذون بٔن     

ن ُشا ألذري اتيا ظَحَا انجت ؾن ادذالظ مين اًزوح تبٔمضاح سوحذَ ، ومـاذامت ؾـمََة اًخَلِح ٍىو

الاظعياؾي ابلس خـاهة مبين ظصف اثًر ٔبحٌيب ؾؼن اًــالكة اًؼزوحِة ، ثلـخيض كـَام ُـشا ألذري ابًـخياسل 

شا ًلذيض ؿسم زحوث اًًسة ًعاحة ؾؼن ٔبمضاخَ تـموافلة اًؼزوح ٔبو اًؼزوخة و ؿَمٌِل ابذلال ، و هلا نـان ُ

 اًيعفة و زحوثَ ٌَزوح ظاحة اًفصاص ، فان ُشٍ اهلٌلزسة ثيعوي ؿىل ظوزت من ظوز اًخخين اىلصم رشؿا .

تـي اتــس مؼن رًـم فٕارا اكن اًصخي كسميا ًَحق وسة وصل ٕاًََ ٕاصفاكا ؿَََ ، فان اًزوح يف ُشٍ اًـمََة     

ًؼصثيض نـخاتة ٔبن ًؼؤىت هل توصل حتمهل سوحذَ من ماء كرٍي ، و ُو اكي ما ًلال ؾيَ مبسامهة اًلـري ًــنل ًـلِيا و 

يف ُشٍ اذلاةل تبٔهَ "ذًوج" ازثىض ٕاذذال ماء كرٍي يف زمح سوحذَ ؿاهلا ابذلال مذحاَُا تشعل .
2
 

 حصمة ثبٔخري ألزحام  :اًفصغ اًثاًر

ضة ثلـخيض معَـَة اًخَلِؼح الاظؼعياؾي فؼي تـغ ظوزُا كِا     م امصٔبت ٔبدصى ابسلي هَاتة ؾن ظاحدة اًحًو

اًيت ل جس خعَؽ رعل ، ٕاما ثسـحة وحوذ حائـي ٔبو ماهـؽ ظـيب نــسم اسـخلصاز اذلـمي و زـحوثَ يف اًصحـم ، بٔو 

لوضـلاًِا فؼي ٔبؾـٌلل ٔبو مؼِام بٔو وػائـف ل ثذؼصك ًؼِا اًـمجال ٌَحـمي ، ٔبو ٔلهؼِا ل حصقـة فؼي مـاكتست 

ًؼحمي و مضـالكثَ و اًوضـؽ و ٔبلمـَ ، انَُم ؾٌل كس ًرتثة ؾن رعل من ثلَري يف حسمِا مفلسا مـضلـة ا

ٕاايٍ سٌلثَ ازلاًَة .
3
 

                                      
1

 . 05، الًٓة  سوزت ألحزاة
2

حة ، اهلخاحصت ابٔلمومة و تَؽ ألؾضاء اًخرشًة ، اًعحـة ألوىل ، مىذحة مستويل اًعلري ، اًلاُصت ،   . 90، ض  1999مسري قًو
3

 . 252رميس اًـزت ، اهلصحؽ اًساتق ، ض 
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مؼن دـالل ُـشٍ اًخوظـئة ًذؼضح ٔبن ُياًـم حـمـةل مؼن اًذـساؤلث ثـثوز تـمياسـحة اًلـَام تؼِشٍ اًـــمَـَة     

وؾَهتا و ما ٕارا نـان اًخبٔخري مؼوخَ ٌَؼحمي يف اًصمح اهلس خـاز  ٔبو ، لس امي فـامي ًخـَق ابًححر يف مـسى مرش 

ضة ؟ و ما ُو اًوضؽ اًلاهوين و اًوظف  ن فؼي اًؼصمح ًَـاذ سزؿَ ٕاىل ألم ظاحدة اًحًو اًخًض ئة و اًخىٍو

 اًرشؾي ألوسة ًالم ظاحدة اًصمح اًحسًي "اهلؤحص" ؟ ُي ثبٔذش موضؽ ألم اذللِلِة ٔبم اذلوكَة ؟ 

الٓزاء اًفلؼَِة اًرشؾَة ؿىل ؾـسم حـي ُـشا اًـيوغ مؼن اهلٌلزساث اًعحَة اهلس خحسزة ٔلهنا ثبٔذش هفس ثؼجمؽ 

ة اًرشًفة  حنك الاس خسذال اهلٌؼِيي ؾٌـَ رشؿا ، و ابًخايل ثبٔدـش حـنك اًزان اىلصم تـيط اًىذاة و اًس ية اًيحًو

ضة اًذؼ ي حًصـس ٔبن ًٌـسة ٕاٍهيا اهلوًوذ من اهلس خبٔحصت حًصس ، و ًـي ما ًثخت اذلصمة ُو ٔبن اهلؼصٔبت ظاحـحة اًدؼًو

ا . ةٔبن ثبٔذش ما مل ثثخذَ اًرشؿ  ًِا تًس هبا هلوًوذ كرُي

لن ألظـي فؼي اهلـس خبٔحصت ٔبهنا ألم اًؼحلِلِة رشؿا و ؾـلال و واكــا ، و ذًَي ُشا الثؼجاٍ ًؼجس سـيسٍ و     

غ جمال ٌَضم يف ٕاؾعاء وظف ألمومة ًالم اًيت محَت ٔبساسَ فؼي ألذًـة اًسـاًفة اطلنؼص و اًيت ل ثـس

ادليّي و حىون يف زمحِا و من مث وضــخَ تــس ٔبن اس خوكي منٍو ، كال ثـاىل "ووظَيا إلوسان تواصلًَ ٕاحساان 

ا و محهل وفعاهل زالزون صؼِصا " ا ووضـخَ هُص محَخَ بٓمَ هُص
1
 

ضة يه ألم اذللِلِة ل  ًـىن فؼي مـلاتي ُـشا اًصٔبي ًشُـة اثؼجاٍ ٔبدؼص ٕاًؼى ثحٌؼي فىؼصت اؾـخحاز ظـاحدة اًـحًو

 اهلصٔبت اهلس خبٔحصت ، ؿىل ٔبن ثبٔذش ُشٍ ألذريت حنك اهلصضـة ٔبي ألم اذلوكَة .

هـاَُم ؾـٌل ًوحدَ اًصضاغ مؼن زحوث حصمة اًٌـسة و اهلعاُصت تـّي ألم اذلـلِلِة و ألم اذلىـمَة ،     

و اًـخبٔهَس ؿَـهيا ٔبن ًضـفي ػل ثــاىل وظـف ألم ؿَؼى من ٔبزضـت ، تـي ٕان فـاكن من ًزوم ُـشٍ اًؼحصمة 

اًلؼصبٓن خاء فاظال يف ُشٍ اًـمساةل حـّي اؾـخرب اًصضاغ واحة ًـِس تَ ًٔلرماث اًواصلاث ، ٔبما الاسـرتضاغ 

اكا ًلوهل ثـاىل فؼِو مؼن موحـحاث زحـمخَ و زدعَ من ابة زفـلَ تــحاذٍ و زفــا ٌَمضلة واذلصح ؾهنم ، معس

. "و اًواصلاث ٍصضـن ٔبولذُن حوًّي اكمَّي هلن ٔبزاذ ٔبن ًمت اًصضاؿة"
2

 

 إلصاكًَاث اًلاهوهَة اًيامجة ؾن معََاث هلي ألمضاح و اًلاحئ الٓذمِة :اهلعَة اًثاين

اًححر يف  ٕان اًخَلـَح الاظؼعياؾي و ابًؼصمغ من جض حِؼَِ ابدلـٌلغ اًعـحَـي ، ٕال اهـَ ل ًؼحول ذون     

 مسى ٕاذالل ُشٍ اًـمٌلزسة إبحعان اًزوخّي و اىلافؼة ؿىل ألوساة .

                                      
1

 . 15سوزت الاحلاف ، الًٓة 
2

 . 233سوزت اًحلصت ، الًٓة 
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ُؼو اهلؼوكف اطلي ثخٌاٍ اهلرشغ ادلزائصي يف هط اهلاذت اًصاتـة     
1
من كاهون ألزست ادلزائصي اهلـسل و اهلمتم  

ن ٔبسؼصت ٔبساسؼِا تلوهل "اًزواح ؾـلس زضايئ ًذـم تـّي زحـي و امؼصٔبت ؾـىل اًؼوحـَ اًضؼصؾي مؼن بٔ  ُسافَ حىؼٍو

اًـموذت و اًصحـمة و اًذــاون و ٕاحؼعان اًزوحـّي و اهلؼحافؼة ؿَؼى ألوسـاة" ، و ُؼو اًٌؼط اًـشي ثضـمن 

اًىثِؼص مؼن اصلللث و اهلفاُمي اًيت ثعة يف اجتاٍ ؾـسم اؿرتاف اهلرشغ ادلزائصي ابًـالكاث اًؼجًس َة اًيت 

سي اًرشؾي ، ًـىن ُشا ل ًـٌؼي تـبٔن اًوضـؽ ل ٍىذٌـفَ تــغ اًلموط ذاظة متازش ذازح ُشا اًس َاق اًــل

يف معََة اًـخَلِح الاظعياؾي إبدفـام ظصف اثًر ٔبحٌيب ؾن اًـالكة اًؼزوحِة ًَثؼوز اًذـساؤل فؼي ُـشٍ 

ؿىل   اًعصفّي  اًؼحاةل ؾؼن مـسى ٕادـالل ُـشٍ اهلـٌلزسـة تفـىؼصت اًـخوذذ واًـرتامح و تفـىصت إلذالض اهلَلات

 ؟

هـلول ٕان ُـشٍ اهلساةل ًـم ثــس ثعؼصخ ؾـىل ٔبسـاش ٔبن اكَـة اًذـرشًـاث ٔبظـححت ل ثـرتف مبثي ُشٍ      

اهلٌلزساث اًـمؤمثة ، ًـٌل فـهيا مؼن ثـضاتَ يف اًـةل مؽ حصمية اًزان مبـفِورما اًرشؾي ، لن اًزان يف هؼؼص اهلرشغ 

مضـموان خيـخَف ؾـىل اًـيؼصت اًفلؼَِة ٌَـمساةل ، وفلا هلا س يسزح ؿىل تـَاهَ ادلزائصي ًخضمن تــسا بٓدؼص و 

 اًخىَِف اًلاهوين ًحـغ ألفـال اهلاسة ابٌَلاخ وألمضاح اًـخرشًة . ثلحــلا يف اًضؼق اهلذــَق إبصاكًَا

اس خجالء اًعًصلة اًيت و مـا هبـميا ٔبًؼضا فؼي اًدؼحر ؾن موكف اهلرشغ ادلزائصي من ُشٍ اًـمََة ، ُو حماوةل 

ثـاظي هبا مؽ تـؼغ اهلواضـَؽ راث اًعةل ابس خـٌلل ثلٌَة اًذـَلِح الاظعياؾي ، ؾـىل قؼصاز اًدضرَط ما 

كدـي اًولذت
2
 "le diagnostic prénatal   فؼي اًؼحالث اًذؼي خيـىش فِؼِا اهـخلال ؾـسوى ٔبو مؼصط "

ذضَاث اهلعَحة اًـالحِة اًوكائَة .دؼعري ًؼِسذ حـَات ادليِؼن ، و ُو ٔبمص ثلشًَ مل 
3
 

 interruption volontaireنـٌل اهـَ ًـم ًؼوزذ هعا ًخــَق إبماكهَة اٌَجوء ٕاىل اًلعؽ إلزاذي ٌَؼحمي "    

de grossesse    مؼن كـحي ألظـحاء يف حسوذ ما ٌسمح تَ اًلاهون ، نـٌل فـي اهلرشغ اًفصويس ؾيسما حـي

، من ذالل ٕاس ياذٍ  رممة اًلعؽ ُشٍ ٕاىل احس اًعحَخّي اًلامئّي تـمََة اًدضرَط  ُشٍ اهلساةل ادذعاظا فٌَا

.
4
 

                                      
1

 و اهلمتم . اهلـسل 05/02من ألمص  04اهلاذت 
2

 . 257، ض  2007ٔبمريت ؿسيل ٔبمري ، اسلاًة ادليائَة ٌَجيّي ، ذاز اًفىص ادلامـَة ، إلسىٌسًزة ، 
3

 . 78، ض 1999امحس ؾحس اصلامي ، ادلسم إلوسان مضن اًخـامي اًلاهوين ، مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة ، تريوث ، ًحيان ، 
4
J.Henrey, J.Bertrand ,F.Pierre , L’accoucheur face aux juge , Ellipses , 1997 , P 70 . 
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 lesتـي ٕان اهلـرشغ اًؼجزائصي وان نـان كـس ثوًؼى مـساةل حفؼغ ألحٌـة اًفائضة ٔبو اًزائست ؾن اذلاخة      

embryons surnuméraires
1

اهلؤزذة  300اًصمق  وهَفِة ٕاثالفؼِا تعفة ؿازضة فؼي اًذــَمية اًوساًزة حتت

، ٕال اهـَ ًـم ًـساٍص رًـم اًذــسًي إبكؼصاٍز ًٌؼعوض مذضـمية فؼي كاهؼون ألسؼصت اًؼجزائصي  12/05/2005يف 

ثـخالءم مـؽ ُشا اًوضؽ اهلخلري لسـامي فؼي اًضؼق اهلخــَق تخحـسًس ٔبكؼىص مـست ٌَحـمي ، تـسخة اًؼزاظَة 

ةل ، فِي ميىن اًذؼي ثذـمزي تؼِا ُـشٍ اًـيارص اًخ  رشًة مؼن حِر امذالوِا اًلسزت ؿىل اذلَات ًفرتاث سمٌَة ظًو

 إلكصاز و الاؿرتاف ثرشؾَة ولذاث ذازح ٕاظاز ُشٍ اهلست ؟ 

ُؼي ٕاصـاكلث هؼصى رضوزت ثـسذي اًـمرشغ اًؼجزائصي ًدـَاهنا و ٕاحـاكم ثيؼميؼِا ذاظة ؤبن ألمص ًخـَق    

ا ؿىل إلظالق .ابًخـامي مؽ احس ٔبمه اهليخجاث اً   خرشًة تـي و ٔبدعُص

ٕان ٕازـازت ُـشٍ اهلـضالكث اًلاهوهَة ًـُس مؼن ابة إلصازت و اًخوضَح ، و ٕامنا ٔبزذان اسدِضاهحا        و    

تَان مـاهلِا تلَة اًوكوف ؾـىل مواظن اًــجز و اًـلوت يف اًدرشًؽ اًعـيب ادلزائصي ، و ابًـوذت ًـموضوؾيا و 

ىٌلل إلهلام تـيارصٍ ٔبزذان اًـرتنزي ؿَؼى ظؼصخ اًـمساةل مؼن ٔبوحـَ ؾـست و تؼعفة ٔبنثؼص ذكـة ، هكحاوةل مـيا لس خ

ذاظة ابًٌـس حة ًــمََة اًخَلِح الاظعياؾي إبؾٌلل ظصف ٔبحٌيب ؾن اًـالكة اًزوحِة ، سواء اكن ُشا ألذري 

 زخال ٔبو امصٔبت .

م ُشا اًعصف اًثاًر ؟ و ما مسى كسزت اًلواًة اًخلََسًة مفـا ُؼي إلصـاكًَاث اًلاهوهَة اًيت كس ثيجم ؾن ٕادفا

اهلس خلص ؿَهيا يف اًٌـٌلرح ادلؼصمِة نـلاهون اًــلوابث"ؿَؼى اسـخَـاة ألهـٌلظ اًـمؼرخَفة مؼن ألفــال اهلاسـة 

ظـف تؼِشٍ اهلـىوانث اًخرشًة قـري ألؾؼضاء مبفِؼورما اصلكِؼق ؟ و ُـي ثؼعَح ُـشٍ اًلؼواؿس ٕلؾؼعاء اًو 

ا مؼن  اًـرشؾي و اًذـىِِـف اًـلاهوهؼي اًعؼحَح ٌَـمسؤوًَة ادلؼزائَة اهلـرتثحة ؾؼن ثَـم ألفــال ، و قـرُي

 الاهـهتااكث اًذؼي كـس ثبٔدـش ظاتـا ؿَمَا ٔبو جتازاي ٔبو ظياؾَا ؟

 ألتوت و اًخَلِح من بٔحٌيب :لاًفصغ ألو 

سا فؼي رعل مبا خاذث تَ كصحية فلِاء اًرشًـة إلسالمِة ًـلس ؿاًؼج اهلرشغ ادلزائصي ُـشٍ اهلـساةل مسدٌ   

بأب تَوًوحِا ٔبما ألة ألظًل فؼِو اًزوح ، و لن اًلاؾـست ثليض  ألخالء ، جفـي من اًـضرط ألحٌيب

إبس ياذ وسة الاجن ٌَفصاص ، فلس حـي اهلرشغ اًؼجزائصي وسـة الاتؼن ٌَؼزوح 
2
مـؽ مٌؼحَ اًؼحق فؼي زفـؽ  

هـسة ُـشا اًـموًؼوذ ٔبًضـا فٌؼعت اًـٌلذت ؿَؼى اهـَ"ًًسة اًوصل ٔلتََ مىت اكن اًزواح رشؾَا و ذؾؼوى هفؼي 

                                      
1

صان ،   . 31، ض  2007ؾحس اذلفِغ اوسىّي ، اًيؼام اًلاهوين ًإلوسان كدي اًولذت ، لكَة اذللوق ، خامـة ُو
2

 صق اًرشؾَة " .ؿىل اهَ "ًًسة اًوصل لٓتََ مىت اكن اًزواح رشؾَا و ٔبمىن الثعال و مل ًيفَ ابًع 05/02من ألمص  41ثيط اهلاذت 
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و ًـم ًٌـفَ ابًؼعصق اًرشؾـَة " ، تي ٕان اهلرشغ رُـة تــَسا حٌِـٌل حــي مؼن زضـاء اًؼزوح  لٔبمىن الثعا

إلرضاز ابولمتؽ .كري مـخرب كاهوان ، لن اًصضاء ل ًربز الاؾخساء ؿىل اًيؼام اًـام و 
1
 

 يظعياؾألمومة و اًخَلِح الٕ  :اًفصغ اًثاين

تـاًًس حة ًـالم فـان مسـاةل ثبٔحـري ألزحام ثـثري اًىثـري من اًدساؤلث ، ذاظة فـامي ًخـَق ابهلؼصنز اًلاهوين    

ضة" .  ًالم اًحسًةل ٔبو اهلس خبٔحصت و ألم "ظاحدة اًحًو

ضة ٔلهنا ظاحدة اًخًض ئة      و جيـمؽ فـلِاء اًضؼًصـة إلسـالمِة  ؾـىل زـحوث وسة اًوصل ًالم ظاحدة اًحًو

ن و اًوزازة ، ٔبما ألم اًحسًةل ٔبو ظاحدة اًصمح اًؼرئ فذبٔذش حنك ألم اذلوكَة اكهلصضـة .  اًخىٍو

 ًىن ما ُو موكف اهلرشغ ادلزائصي من اهلساةل  ؟

زائصي ، هؼجس ابن اًـمرشغ ادلزائصي كـس ذاًف فلؼِاء مؼن كاهؼون ألسؼصت ادل 43تـاًصحوغ ٕاًؼى هؼط اهلاذت    

اًرشًـة إلسـالمِة مؼن حِـر اهلـحسٔب ، من دـالل زتعَ ذلاةل  ألمؼومة ابًوضؽ  جماهحا يف رعل اًعواة ، 

ذاظة و ٔبن الاجتاٍ اذلسًر ٌَدرشًـاث اًعحَة ٌسري يف ثخين زٔبي الاجتاٍ اًلائي ابن  الاؿرتاف تثدوث 

 تَ ٕال ًٔلم اًحَوًوحِة . اًًسة ل ًلص

ٕاصاكًَة اًخىَِف اًلاهوين ٌَمسؤوًَة ادلزائَة ؾن تـغ ألفـال اهلاسة ابٌَلاخ و ألمضاح  :اًفصغ اًثاًر

 اًخرشًة

ٕارا نـان اهلرشغ ادلزائصي ٕاىل مساةل إلهؼجاة تٌؼؼام ألم اًـحسًةل مـخدؼصا ٕاًـاٍ ؾـمال مؼحؼوزا ثسدـة ؾـسم    

ؼحهل و هلـساسَ حبؼصمة حـسم إلهـسان "الاتؼن" و حاًـة ألصزاضمضؼصوؾَة سخدَ و م
2
، مؼن دـالل هعـَ  

مىصز كاهؼون ٔبزست حؼزائصي ٔبًؼن مـيؽ اٌَؼجوء ٕاىل اًـخَلـَح الاظعـياؾي 45ؾـىل رعل رصاحة يف اهلاذت 

 434زائَة وفلا ًيط اهلاذت ابســخـٌلل ألم اًـحسًةل ، تـي اتــس مؼن رعل هؼجسٍ كـس اكؼص حـمةل مؼن اًـلوابث ادل

، واًيت ثرتاوخ من س خة ٔبصِص ٕاىل س يدّي و  85/05مؼن اهلـرشوغ اهلـسل ًلاهون حـٌلًة اًعحة و حصكِهتا 

قصامة ماًَة ثلسز تـرشت ٔبلف ذًياز .
3
 

                                      
1

 و اًخوسًؽ ، ؾٌلن تَحاح اًـصيب ، ٔبحاكم اًخجازة اًعحَة ؿىل إلوسان ، يف ضوء اًرشًـة و اًلواهّي اًعحَة اهلـارصت ، ذزاسة ملازهة ، ذاز اًثلافة ًٌَرش

 . 80، ض  2012الازذن ، اًعحـة ألوىل ،
2

ة اذلسًثة ٌَـَوم اًعحَة و اًحًَووحِة ، جمةل ادلزائًصة ٌَـَوم اًلاهوهَة و الاكذعاذًة و اًس َاس َة ادلَاليل جضواز ، اًؼزواح و اًعالق اثؼجاٍ الاندضافاث اًعحَ
 . 114-113، ض  1998، س ية  36، ادلزء 04، زمق 

 
3

ًـاكة ابذلخس من س خة ٔبصِص  اهلشهوزت ٔبؿالٍ 443من ُـشا اهلرشوغ ؿىل اهـَ ًـاكة "نـي من خيـاًف إلحؼصاءاث اهليعوض ؿَهيا يف اهلاذت  445ثيط اهلاذت  

 ٕاىل س يدّي و قصامة ثلسز تـرشت ٔبلف ذًياز "
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ٔلحٌــيب فـان اًـمساةل ثــرتهيا حـمةل مؼن إلصاكًَاث ذاظـة يف اًؼحاةل اًـيت ًلؼحم فِؼِا اًؼعصف اًثـاًر ا   

ؾؼن اًـالكة اًزوحِة ًـَلوم تــمََة اًــخَلِح تــسل اًؼزوح . فـٌل ُؼو اًٌؼط اًواحـة اًذؼعحَق فؼي ُـشٍ اًؼحاةل 

؟ مبــىن ٔبدؼص فؼي ػـي قِـاة وحؼوذ  كواؾـس ذاظـة كـاذزت ؿَؼى مواحؼِة مـثي ُـشا اًٌؼوغ مؼن الاهذؼِااكث 

قـري ألؾؼضاء اًدــرشًة مبفؼِورما اصلكِؼق ، ُـي ميىؼن ٌَـلواؾـس اًيت ثؼعال ُـشا اًٌؼوغ مؼن اهلـىوانث 

اًــخلَـَسًة اهلذؼضمية فؼي اًـلواًة اًؼجصمِة اًـمس خلص ؿَهيا فؼي كاهؼون اًــلوابث مؼن اًذؼعسي ًـمثي ُـشٍ 

ـَة ، ما ُو اًخىَِف اًلاهوين اًعحَح ٌ  َمسؤوًَة ألفــال؟ فؼي ػـي وحؼوذ ُـشا اًـفصاػ اًلاهؼوين اًُص

 ادلزائَة اًيامجة ؾن مثي ُشٍ الاىهتااكث ؟

ا ذما كس ٌس خجس  فؼِي متغل حصمييت اًزان و ُخم اًـصط مثال اًلسزت ؿىل اسدِـاة مثي ُشٍ ألفـال وكرُي

مس خلدال ؟ ٔبم ل تس ٌَمرشغ اًؼجزائصي مؼن اًخسدـي ٕلؿاذت اًٌؼؼص فؼي اًــمسبةٔل ثسؼن جضؼًصؽ تِؼو ٔبذاليق 

 شا اًيوغ من اهلٌلزساث اًعحَة اهلس خحسزة ؟ًخالءم مؽ ُ

 :حصمية اًزان

ابًؼصحوغ ٕاًؼى كاهؼون اًــلوابث ادلؼزائصي هؼجس تـان اهلضؼصغ هؼط ؿىل ؾلوتة اًزان ٕارا و كؽ من احس اًزوخّي    

زخي اكن ٔبو امؼصٔبت ، ًىؼن مـؽ اًـخفصكة 
1

ـّي و تُهنٌل يف نؼون ؾـلوتة اًؼزوخة ثـرتاوخ ماتـّي سـية ٕاىل س يذ

ًـَزوح اًؼحق فؼي اًعـفح ؾؼن سوحـخَ لن ٕاحؼصاءاث اًـمخاتـة فؼي ُـشا اًـيوغ مؼن ادلؼصامئ ل ثـخزش ٕال تٌـاءا 

ؿَؼى صىوى من اًزوح اهلرضوز ، يف حِؼن ٔبن ؾلؼوتة اًؼزوح ثـرتاوخ تِؼن اذلـس ألذهؼى ٌَــلوتة و ُؼو س خة 

ؾياظؼص اًؼجصمية تبٔزاكهؼِا ، مؼن سـَوك ٕاحؼصايم و هذـَجة ، ٕاًؼى رضوزت ثوافؼص  ةٔبصِص ٕاىل س ية ، تـإلضاف

اًؼزوخة تفــي اًؼزان ل  توؾيعؼصي اًـنل و إلزاذت ، فاؾـــخرب اًـمرشغ اًؼجزائصي ؿىل ُـشا اًٌؼحو ٔبن مؼؤاذش

و يه ؿاهلة ًلـؽ ٕال حبؼعول اًؼوظء مـؽ كـَام اًصاتعة اًؼزوحـَة تــلس حصَح ، وان ٍصحىة ُشا اًفــي من كدَِا 

ا اهلرشغ ٌَزوح .  جزواهجا و ٔبهنا ٕار راك ثـخسي ؿىل رشف سوهجا و يه اًرشوظ راهتا اًيت اكُص

ان اًذـساؤل اطلي كش ًدداذز ٌظلُن مبياس حة ثعصكٌا اىل ُشٍ ادلصمية،ًخـَق مبسى اؾخحاز الاس خـاهة تبٔمضاح   

ثخالءم يف رشوظِاؤبزاكهنا مؽ ُشٍ اهلٌلزسة اًعحَة ؟ اًلري حصمية سان ًـاكة ؿَهيا اًلاهون؟ ٔبم ٔبن ُشٍ ادلصمية ل 
2
 

مؼن دـالل تـَاهيا ٔلزنـان ادلؼصمية و تـملازتة ثسـَعة مـؽ معَـَة اًذـَلِح ابلؾـامتذ ؿَؼى مٌؼي ظصف اثًر   

ُشا  ذازح اًــالكة اًؼزوحِة ، ًخضح ابن حىَِف اًفـي ؿىل اهـَ سان ٔبمص ل ًـس خلمي مؼن اًياحِة اًلاهوهَة لن

                                      
1

 . 89، ض  2004َلس ظححي جنم ، رشخ كاهون اًـلوابث ادلزائصي ، اًلسم ارلاض ، اًعحـة ارلامسة ، ذًوان اهلعحوؿاث ادلامـَة ، ادلزائص ، 
2

 . 93، ض  2006ىل ألموال و الٔصزاض ، ذًوان اهلعحوؿاث ادلامـَة ، ادلزائص ، حسن فصجية ، رشخ كاهون اًـلوابث ادلزائصي ، حصامئ الاؾخساء ؿ
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ؼو ما ل ًخحـلق يف ُـشٍ اًعوزت  اًوظف ًلذيض ؿسم ؿنل اًؼزوح ، فــَمَ جيِؼز هل ثؼحًصم صىوى ضسُا ُو

ضة سوحذَ مبين كرٍي ، و ُو تشعل يف حنك  ثسدـة امذـياؿَ ؾؼن رعل ًصضائَ  و موافلذَ ؿىل ثَلِح تًو

ذًوج اكص و ازثىض ُشا ألمص ًيفسَ و ًزوحذَ .  ةاًرشًـ
1
 

 ؾصطحصمية ُخم 

ًـمتثي فـــي ُـخم اًــصط فؼي نـي مـا ًـبٔثـََ اًؼجاين مؼن ٔبفــال مؼرـةل تؼحَاء حـسم اًلــري ؾـىل هؼحو   

 ًؼزسص ؾـاظفة اًؼحِـاء ًـسًـَ .

مؼن دـالل ُـشا اًخـًصف اًخس َط ًخضح ابن ؾـةل اًخجصمي حمتثي يف حٌلًة اًـصط ، طلعل ل ثؼصى اقـَة 

ٍصحىة ضسٍ اًـفـي امؼصٔب موضوؾَا مؼوحدا ًـَـلاة  ، تَي اهـَ جصضاٍ اس خدـاخ اًدضؼًصـاث فؼي زضاء مؼن 

مٌؼح قـرٍي اًؼحق يف ذسص ؾصضَ ، طلعل ل ًلسخ يف ُشا اًلول اؾـرتاف اهلرشغ ادلزائصي تعوزت ُـخم 

ث حؼزائصي كاهون ؾـلواب 335اًـصط اًيت ل ثـلرتن ابًلؼوت و اٍهتسًس وفـلا ًـٌل ُؼو مٌؼعوض ؿَـََ يف اهلاذت 

"ًــاكة ابًسجن اهلؼؤكت مؼن دـمس ٕاىل ؾـرش سـيواث نـي مؼن ازحىـة فــال مؼزال ابذلـَاء ضـس ٕاوسان 

رهصا اكن ٔبو ٔبه،ى تلري ؾيف ٔبو رشغ يف رعل ..."
2
 

اًؼحاظي ٕارن ٔبن حصمية ُـخم اًــصط ثفـرتط ؿسم زضـاء اهلؼجين ؾـَََ تـٌل وكـؽ ؿَـََ مؼن فــي ماش    

ماهؼحا  –اذص ًؼحَائَ ، و ًـٌل اكهـت ؾـمََاث هـلي ألمـضاح ثفـرتط مؼوافلة ٔبظؼصاف اهلـٌلزسة جبسمَ و ذ

موافـلة ظؼصحية مـىذوتة ظـاذزت ؾؼؼن زضاء حؼص مذحرص مس خًري، فان اًـلول إبماكهَة مسائةل  -اكن ٔبو مذـَلِا

ضة ٔبمص خاهة اًعحُة ؿىل حصمية ُـخم ؾصط يف خاهحَ ثسخة اظالؿَ ؿىل ؾوزت اًزوخة ظا حدة اًحًو

 ٌَعواة .

تـي اتــس مؼن رًـم فـان اًخىَِف ؿىل ُشا اًيحو ٔبمص كري مٌعلي و حنن هـنل مسى اًخـازط اطلي    

س َرتثة ؾؼن ٕاؾٌلل ُشا اهلحسٔب ، فِي ًـلي ٔبن ٌسال اًعحُة ؾن حصمية ُذـم ؾصط يف خاهة اهلصٔبت و ل 

خَ مـؽ بٔن اًـمٌلزسة واحست ؟ ٔبل ًـس رًـم ٕادـالل " تـمحسبٔ ٌسال ؾن اًفـي راثَ ابًًس حة ٌَمخياسل ؾن ٔبمضا

اًـمساوات يف اًـلوتة ٔبمام اًلاهون"  اًذؼي ثفصط مسائـةل اهلسامهّي يف اًفــي اًواحس ذون متَزي ؟  مبـىن بٓدص 

ة ُي ًـلي مسائةل اًعحُة ؿىل ُشا اًفـي ، تُامن ًيجو اهلاحن ألحٌيب ؾن اًـالكة اًزوحِة     و ظاحد

ضة من ادلزاء ؟  اًحًو
3
 

                                      
1

 . 274رميس اًـزت ، اهلصحؽ اًساتق ، ض 
2

 . 78ؾحس اًصمحن سانهست ، اهلصحؽ اًساتق ، ض
3

 . 228-227رميس اًـزت ، اهلصحؽ هفسَ ، ض 
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هلؼول ل ، تـي ؿَؼى اًــىس مؼن رعل متاما ووفلا ًِشا اًخىَِف س يجس ٔبهفس يا ٔبمام وضؽ كري مٌعلي ًلوم   

ؿىل اؾخحاز اًزوخة و صؼٍصىِا حضااي ٌَؼعحُة ، ًَؼِصا يف ُـشٍ اًؼحاةل ؾـىل ٔبهنٌل اولين ؿَهيٌل اهليهتىة ٔبؾصاضِا 

مـسى اهذؼِاوٌِل ًلؼواؿس اًٌؼؼام اًـام و الٓذاة اًـامة ، و اًيت جتسس مـسى اهـسام ، ابًصمغ مؼن ٔبهـيا هــنل 

زاتعة سوحِة ثخِح هلٌل فـي  ؿاظفة اذلَاء صلهيٌل ، تـس ٔبن ازثضَا امزتاح و ادذالظ ٔبمضاهجٌل تلريمه ذون وحوذ

 رعل 

 :ذامتة

خيا اًـححر فؼي مؼوضوغ معََاث اًخَلِح الاظ     عياؾي تبٔساًَحَ ايلخَفة وكفٌا زمبا ؿىل مؼن دـالل مؼحاًو

حؼجم ايلاظص و إلصـاكًَاث اًضؼصؾَة و اًلاهؼوهَة اًيت ل حزال ثـرتي ُـشٍ اهلٌلزسة يف اًـسول إلسالمِة ؿامة 

و ادلزائص نمنورح ؾصيب ، اسـخعاغ ًفرتت وخزيت ٔبن ًفؼصط هفسَ ٔكحس ألكعاة اًصائست يف ُشا اولال اذلَوي 

ي ٌَلِام تشعل ٔبو ثسخة احنساز ُشٍ اهلٌلزسة يف اًلعاغ ٔبلسدضفايئ اًـام  زمبا ًخوفص اًاكذز اًعيب اهلُؤ

 تعاتـَ اولاين . فاهلخرعط اهلـصو

ؼو اًؼوض   اًـشي سامه يف  اجساغ هعاق ُشٍ اهلٌلزسة ًَخجاوس اهلفِوم اًعيب ٔبلسدضفايئ مبـياٍ اًضـَق ، و  ؽُو

س امي ٔبمام اًخعوز اًـَمي و ذدول اًعدـَة ؿامل ايلخرب من ابة ثؼحلِق ًيرصف ٕاىل حتلـَق ٔبُـساف ٔبدؼصى ل

اًفائست اًـَمَة اهلخجسست فؼي اًدــس اًذؼجًصيب ؿىل إلهـسان ، واًذؼي كصهؼِا اًـمرشغ اًؼجزائصي تؼرضوزت 

ملذؼرصا فؼي  اذلؼعول ؿَؼى اًؼصٔبي اهلس حق ٌَمجَس اًوظين ٔلدـالكِاث اًـَؼوم اًعـحَة ، تــس ٔبن ػـي ألمؼص

من كـاهون حـٌلًة اًعحة  168/3اًدـساًة ؿَؼى ثؼحلِق اًـلصط اًــاليج ، و ُؼو مـا ٌسـخفاذ مؼن هط اهلاذت 

و اًيت خاء فِؼِا " ختؼضؽ اًـخجازة اًذؼي ل ٍصحؼى مؼن وزاءُا  90/17اهلـسل و اهلمتم ابٔلمص  85/05وثؼصكِهتا 

ٔبؿالٍ "  168/1ذالكِاث اًـَوم اًعحَة اهليعوض ؾـَََ يف اهلاذت اًــالح ٌَؼصٔبي اًـمس حق ٌَمجَس اًوظين لٔ 

. 

مؼن دـالل ُـشا اًيط ًخضح ٔبن اًلاهون اًعيب ادلزائصي ٔبظحح ًخِح رصاحة ٕاحصاء اًخجازة اًعحَة      

اًـالحِة بٔو ٔلقؼصاط اًححر اًـَمي ، و ُو مـا ًفِس إبماكهَة دلوء ألظحاء ٕاىل اًلِام تـمََاث اًححر ؿىل 

اٌَلاحئ و ألمضاح و ألحـية اولمست ٔبو اًفائضة ؿَؼى اًؼحاخة ، سؼواء اكهـت ُـشٍ اًدؼحوج اهلؼوهجة ًِشٍ 

اهلـىوانث يف زمح اهلصٔبت ، ٔبو ايلخرباث ، و يف بٔي مصحةل مؼن مؼصاحي اًخعوز تـَسا ؾن ايلاظص و ألُواء ، 

 ِة .ووفلا ًٔلحاكم و اًضواتط اًرشؾَة و اًلاهوهَة و ألذالك 

ًـىن مـا ًالحؼغ ؿَؼى اًضؼًصـة إلسالمِة و اًلاهون ادلزائصي ، ٔبهنٌل خاءا تـَسٍن لك اًحـس ؾن حتسًس      

موكفٌِل من تـغ اًـمسائي اًـيت ػَت و لساًت مثاز خسل فلِيي و كاهوين ، ذاظة فامي ًخـَق تخحسًس اهلفاُمي 
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مِة من اذلس اهللصز ٔلظؼصاف اًــالكة يف ؾــمََة اًذـَلِح اًرشؾَة اهلخـَلة ابهلساةل ، هكؼوكف اًرشًـة إلسال

الاظعياؾي إبؾٌلل ظصف ٔبحٌيب ؾؼن اًـالكة ، فِي ثعـحق ؾلؼوتة حـس اًؼزان ٔبم سان اىلؼعن ٔبم ٍىذفي اًضازغ 

يف  مبجصذ "اًخـٍزز ثسخة ادذالل ٔبزاكن ُشٍ ادلصمية " ٔبم ًؼعحق اذلس اكمال لحتاذ ؿةل اًخحصمي ابٔل ص اهلمتثي

 "ادذالظ ألوساة" .

نٌل ٔبن اًرشًـة ًـم ثحس موكفِا اًصاذغ من مساةل اًخجازة اًعحَة و اس خلالل ألمضاح و اٌَلاحئ الٓذمـَة و     

ألحـية اهلؼجِضة اًزائـست ؾؼن اًؼحاخة ًذؼحلِق ٔبقؼصاط ثؼجاًزة و اكـخعاذًة و ٕادؼصاهجا مؼن ذائصت اًـيارص 

و ثعسٍصا و اسذـرياذا ، و ٔبن حىؼون مؼحال ًإلؾـالانث اصلؿائِـة اًذؼجاًزة رمٌل اكن  اًيت جيوس اًخـامي فهيا تَـا

ؼي اهلالحؼة هفسِـا اهلوهجة ٌَمرشغ اًؼجزائصي ، ذاظـة ٔبمام اًلؼعوز اًـشي ًــرتي اًٌؼعوض  اهللاتي ، ُو

صثة ؾـهنا مؼن سؼوء اًذـىَِف اًــامة اهلذؼضمية فؼي كاهؼون اًــلوابث ادلؼزائصي ؿَؼى وحـَ اًذؼحسًس و مـا ًذؼ

اًلاهؼوين ٌَمـسؤوًَة ادلزائَة اًـمرتثحة ؾن الاىهتااكث و ألفــال اهلاسة مبىوانث ادلسم اًخرشي ُـخَ قـري 

ألؾؼضاء مبفؼِورما اًواسـؽ ابًؼصمغ مؼن ثسدـي اًـمرشغ اًؼجزائصي هلٌــؽ تـغ ٔبفـال اهلخاحصت هبـشٍ اهلىوانث يف 

 اًخرشًة . ءق ابهلخاحصت اًلري مرشوؿة ابٔلؾضااهلخـَ 09/01ألمص 

و ُؼو اًوضؽ اًـشي جيؼصان ٕاًؼى اًـدساؤل ؿَؼى اًيحو اًخايل امل حين اًوكت ابًًس حة هلرشؾيا ًَلوم توضؽ     

هعوض حزائَة ذاظـة ضـمن كاهون ظيب ًخالءم و ظـحَـة ُشا اًيوغ من اهلٌلزساث اًعحَة اهلس خحسزة ، تي 

ُا من ٔبؾٌلل ظحَة ثلرتن تيلي و سزغ ُشٍ اهليخجاث و اهلض خلاث اًخرشًة ؿىل قصاز ًخـساُا ًُضمي كري 

 "الاس خًساد اًخرشي و ثلَري ادلًس" ؟

اًؼواكؽ ٔبن اًؼحي ألمـثي اًـشي ًـمىن مؼن ثسازك ُـشٍ اًفؼصاكاث و اًفجواث ًخجىل ، يف وضؽ جرشًؽ تَو    

ا ًـخضمن مـادلة اكفة ادلواهة ألذالكِة و اًرشؾَة و ٔبذاليق مس خلي ؾؼن كاهؼون حـٌلًة اًعؼحة و حصكِهت

ًِشٍ اهلٌلزسة اًعحَة ، مؽ اًذؼصنزي ؿَؼى اًحــس اًؼجزايئ ًـٌل ثٌؼعوي ؿَـََ ُـشٍ اهلـٌلزسة مؼن خماظص ،  ةاًلاهوهَ

ا اهلرشوؿة ابٕلضاف از ًإلزساغ يف ثفـَي كواؿس اًخامّي إلحدازي ؾن ألرض  ةضٌلان ًـسم حِاذُا ؾن ٔبظُص

 ؾن خماظص ُشا اًيوغ من اًـمََاث . ةاهلرتثح

نـٌل جية ؿىل اهلرشغ ادلزائصي اًخسذي ؾن ظًصق ثوفري مجَؽ الًَٓاث و اًوسائي اهلاذًة و اظص اسلاًة    

ا ًؼِشا اًًضاظ  اًلاهوهَة ، ًخفـَي ذوز اًـمؤسساث اًــمومِة اهلخرععة يف ُـشا اولال و إلتـلاء ؿىل احذاكُز

سا ؾن اًض هباث اًيت كس حتوم هبشٍ اهلٌلزسة يف دضم فذح ابة الاسدامثز يف ُشا اولال اذلَوي ٔبمـام اًعيب تـَ

 اهلسدضفِاث ارلاظة .
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زـم ل تـس مؼن اؾـامتذ ظؼصق اًعــة اًيفـيس و اًوكـايئ هوسـَةل نفـَةل تذـلََي مواظؼن إلظاتـة تؼِشا    

سـَوة اًخوؾَة اًعؼحَة وثـلَري اًــاذاث اًـلشائَة            و اًـمصط و اًححر فؼي مسدـحاثَ ، ابهــهتاح بٔ 

مـٌلزسة اًٌـضاظاث اًـحسهـَة واًؼحر ؿَؼى ثــسًي تـؼغ ٔبهـٌلظ اًـسَوك الاحذـٌلؾي اًسَـيب اًياثؼجة ؾن 

و ذوز     ثـاظي اهلؼؼؼحصماث ، مؽ ٕارشاك حـمَؽ اًفــاًَاث اًـس َاس َة و اًثـلافِة و اهلؼجمتؽ اهلـسين و ألمئة 

 اًـحاذاث ًخلًصة اهلفاُمي و اهلضامّي اهلخـَلة هبشٍ اهلٌلزسة اًعحَة ًخحسُس اولمتـاث .

 كامئة اهلصاحؽ 

 اهلعاذز:

  ن اًىصمي .بٔ اًلص 

 :ؽؼؼؼؼؼؼؼاهلصاح

  ، اتؼن ؿاتسًؼن، زذ اًـمحخاز ؿىل اًـسز ايلـخاز ، اًعـحـة اًـثاًثة ، اهلؼعـحـة اًىـربى الامـرًية ، تؼولق

 جهصي  1323معؼص ، 

 ؾـحس اًـسامي ، حـسم إلهـسان ضـمن اًذــامي اًلـاهوين ، مٌـضوزاث اذلـَيب اذلـلوكِة تـريوث  احـمس

  1999ًـحيان 

  ٔبًـمن مععفى ازلي ، مسى مرشوؾَة اس خزسام ألحٌة يف ٕاحصاءاث اًخجازة اًححر اًـَمي ، ذاز

  2008ادلامـة ادلسًست ، سـية

 2007 ، ذاز اًفىص ادلامـَة إلسىٌسًزة ، ٔبمريت ؿسيل ٔبمري ، اسلاًة ادليائَة ٌَجيّي   

  تَؼحاح اًــصتؼي ، ٔبحـاكم اًذؼجازة اًعــحِـة ؾـىل إلهـسان فؼي ضؼوء اًضؼًصــة و اًلؼواهّي اًعحَة

  2012اهلـارصت ، " ذزاسة ملازهة" ، ذاز اًـثلافة ًٌَرش و اًخوسًؽ ، اًعحـة ألوىل ، ؾٌلن ، ألزذن س ية 

  ، اًؼحسوذ اًضؼؼصؾَة و ألدـالكِة ٌَخجازة اًعحَة ؿىل إلوسان يف ضوء اًلاهون اًعيب تَؼحاح اًــصيب

  2011ادلزائصي ، "ذزاسة ملازهة"، ذًؼوان اهلعحوؿاث ادلامـَة ، 
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  ، ادلَاليل جضواز ، اًؼزواح و اًعالق اجتاٍ الاندضافاث اًعحَة اذلسًثة ٌَـَوم اًعحَة و اًحَوًوحِة

  1998، س ية  36، ادلزء  04اًلاهوهَة و الاكذعاذًة و اًس َاس َة ، زمق  جمةل ادلزائًصة ٌَـَوم

  " ، ؾـحس اًصمحن سانهـست ، اًخَـلِح الاظعياؾي مؼن مٌؼؼوز اًرشًـة إلسالمِة و اًلاهون اًوضـي

  2007ذزاسة ملازهة" ، زساًـة ماحس خري ، خامـة س َسي تَـحاش ، 

 ي ػـي اًسـَاسة اًؼجيائَة و فـَسفة اًذـرشًؽ ادلـيايئ إلسـاليم ؾـحس اًـمجَس سلكؼي ، حـٌلًة اًؼجيّي فؼ

، مؼجـةل اًؼحلوق و اًــَوم اًس َاس َة ، اًــسذ اًثامؼن ، مٌـضوزاث اذللوق جبامـة ادلَاليل اًـَاثس ، 

  2011مىـخحة اًصصـاذ ٌَعحاؿة و اًًرش و اًخوسًؽ ، ادلزائص، س ية 

 دـة ، اهلـخاحصت ابٔلمومـة ؼى ، مىـخحة مستويل اًعلري  سـمري قؼًو و تـَؽ ألؾؼضاء اًـخرشًة ، اًؼعحـة ألًو

  1999، اًلاُصت 

 12-  ، مشس اصلٍن اًرسديس ، اهلخسوظ ، ادلزء اًساتؽ ؾرش ، اًعحـة ألوىل ، معحـة اًسـاذت

 جهصي  1324اًلاُصت 

 صان ،  ؾحس اذلفِغ اوسىّي ، اًيؼام اًلاهوين ًإلوسان كدي اًولذت ، لكَة اذللوق   2007، خامـة ُو

 ألموال وألصزاض ، ذًوان  فصجية حسن ، رشخ كاهون اًـلوابث ادلزائصي حصامئ الاؾخساء ؿىل

  2006اهلعحوؿاث ادلامـَة ، ادلزائص ، 

  َلس ظـححي هؼجم ، صؼصخ كاهؼون اًــلوابث ادلزائصي اًلسم ارلاض ذًوان اهلعحوؿاث ادلامـَة اًعحـة

   2004ارلامسة ادلزائص 

  مؼِيس اًــزت ، اًؼحٌلًة ادلـيائَة ٌَجسم اًخرشي يف ػي الاجتاُاث اًعحَة اذلسًثة ، ذاز ادلامـة ادلسًست

  2002ًٌَرش ، إلسىٌسًزة ، 
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  ىزاز نؼصمية ، هفؼي اًًسة تّي اٌَـان و الاندضافاث اًخلٌَة اًـَمَة ٌَحعمة اًوزازَة ، جمةل اًـَوم

مًضوزاث اذللوق جبامـة ادلَاليل اًَاثس ، مىذحة اًصصاذ ٌَعحاؿة      و  07اًلاهوهَة  و إلذاًزة ، اًـسذ 

  2010اًًرش و اًخوسًؽ ، ادلزائص ، س ية 

 G.Noel , Ethique et génétique , édition Ellipses paris , 2001.          

 J.Henrey ,J.Bertrand , F.Pierre , L’accoucheur face au juges Ellipses ,      

Paris , Page 70 , 1997 .                                                                                     

  اهلـسل       و اهلمتم  1966حوان  08اهلذؼضمن كاهؼون اًــلوابث ادلؼزائصي اهلؼؤزد يف  66/156كاهؼون

09/01 . 

  اهلخضمن كاهون ألزست ادلزائصي اهلـسل         و اهلمتم   1984حوان  09اهلؼؤزد يف  84/11كاهؼون زكـم

 . 05/02ابٔلمص 

  1985فرباٍص  16اهلؤزد يف  85/05اهلـسل و اهلمتم ًلاهون  1990ًوًَو  31اهلؤزد يف  90/17ألمؼص 

 اهلخـَق حبٌلًة اًعحة و حصكِهتا اهلـسل و اهلمتم  .
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 َة ٌَمحامك ادليائَة اهلسوةلًة اًضِوذ يف ألهؼمة ألساس  ٌلح

      ألس خارت /حمي اصلٍن حسُدة

– 2اًحََست  –خامـة ًوهُيس ؿًل          

 ملسمة:

ثـس اىلامك ادليائَة اهلسوةل ) اًِجَية ( ٔبو ) ايلخَعة ( من اًوسائي اهلـارصت ٌَلاهون اصلويل ادليايئ سلاًة  

صمغ من ؿسم وحوذ ثـًصف ماهؽ خامؽ ًِشٍ اىلامك ، رعل حلوق إلوسان من الاىهتااكث ارلعريت ، و ؿىل اً

ذلسازة اهلوضوغ و ثحاٍن الٓزاء اًفلَِة ثضبهٔنا وادذالف وهجاث اًيؼص تعسذ اذلسوذ اًفاظةل ما تّي ُشٍ اىلامك 

ا من اهلؤسساث اًلضائَة ألدصى راث اًعاتؽ ادليايئ  ا و اًخساذي اطلي ًلؽ ٔبحِاان تُهنا و تّي كرُي و كرُي

َة تّي مٌؼمة ألدم اهلخحست و حىومة اصل ويل ، ٕال ٔبن اًحـغ ًـصفِا ٔبهنا " ثغل اىلامك اهلًضبٔت مبوحة مـاُست ذًو

َة ، و ثخىون من َُئاث مضرتنة ) خمخَعة ( من اًلضات اىلََّي و  اصلوةل اًيت ازحىدت فهيا ادلصامئ اصلًو

فهيا اىهتااكث دعريت ذللوق إلوسان و اًلاهون  اصلًوَّي و ٍمتخـون ثسَعة كضائَة ذاذي اصلوةل اًيت حعَت

اصلويل إلوساين و مبوحة ُشٍ اًسَعة هلم اذلق يف حماهكة مصحىيب ادلصامئ ارلعريت مثي حصامئ إلابذت ازلاؾَة 

و ادلصامئ ضس إلوساهَة و حصامئ اذلصة"
1
 . 

ذاي ، و حميوز اًرشكِة ، و ٔبذريا يف و كس مت ٕاوضاء ٔبزتؽ حمامك حٌائَة مسوةل يف لك من ) سرياًَون ، و هكحو 

 ًحيان ىلاهكة مصحىيب حصمية اقخَال زفِق اذلٍصصي ( .

 و ؿَََ س يحاول اًخعصق ابًححر ٕاىل حٌلًة اًضِوذ يف ألهؼمة ألساس َة ًِشٍ اىلامك و ذعل ؿىل اًيحو اًخايل:

 يف سرياًَون و هكحوذاي حٌلًة اًضِوذ يف اًيؼام ألسايس ٌَمحوكة ادليائَة اهلسوةل:اهلححر ألول

 حٌلًة اًضِوذ يف اًيؼام ألسايس ٌَمحوكة ادليائَة اهلسوةل ًخميوز اًرشكِة و ًحيان:اهلححر اًثاين

 

                                      
1
( ًس ية 29 ادليائَة اهلسوةل ، حبر مًضوز يف جمةل اًصافسٍن ٌَحلوق ، خامـة اهلوظي ، اًـسذ )ذ. ؿامص ؾحس اًفذاخ ادلومصذ و ذ. ؾحس ػل ؿًل ؾحو ، اىلامك - 

 .183، ض  2006
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 حر ألول:حٌلًة اًضِوذ يف اًيؼام ألسايس ٌَمحوكة ادليائَة اهلسوةل يف سرياًَون و هكحوذاياهلح

ٌلًة اًضِوذ يف اًيؼام ألسايس ٌَمحوكة ادليائَة و كس مت ثلس مي ُسا هلححر ٕاىل معَحّي هدٌاول فهيٌل ح 

 اهلسوةل يف سرياًَون و هكحوذاي ثحاؿا ؿىل اًيحو اًخايل:

 اهلعَة ألول :حٌلًة اًضِوذ يف اًيؼام ألساش ٌَمحوكة ادليائَة اهلسوةل يف سرياًَون

ًلواؿس حٌلًة اًضِوذ يف ًـس اًيؼام ألسايس ٌَمحوكة ادليائَة اهلسوةل ارلاظة ثسرياًَون ثعحَلا فـََا  

اًلاهون اصلويل و تعوزت ذاظة يف جمال اًلاهون اصلويل إلوساين و  حلوق إلوسان ، و كس احذوث الثفاكِة 

( ماذت متثي ألساش اًلاهوين 25( ماذت ، واص متي اًيؼام ألسايس ؿىل)  23ارلاظة إبوضاء اىلوكة ؿىل ) 

َة ارلاظة ، وادذع اظاث ُشٍ اىلوكة و ثيؼميِا ًدضىِي اىلوكة اصلًو
1
، ٔبما ثضبٔن كواؿس إلحصاءاث و  

إلزحاث ٔبمام اىلوكة ، فٕان اًلواؿس ارلاظة ابٕلزحاث و إلحصاءاث ىلوكة زواهسا ، يه اًواحدة اًخعحَق 
2
، وتـس  

ومة تّي ألدم اهلخحست و حى 16/1/2002ُشا اًيؼام ألساش حزءا موكال و ممتٌل ًالثفاكِة اهلـلوذت يف 

سرياًَون و اًيت ثبٔسست اىلوكة مبوهجا
3
. 

ًلس احذوى اًيؼام ألسايس ٌَمحوكة ؿىل ألهجزت اًصئُسة اًثالج يف ٔبي هؼام كضايئ و يه اًَِئة اًلضائَة ، 

و َُئة الاذؿاء اًـام ، و كنل اىلوكة ٔبو اًدسجَي و ُشٍ ألهجزت ل قىن ؾهنا يف ٔبي جضىِي كضايئ حٌايئ 

َا. سواء ٔباكن وظيَا  ٔبم ذًو

                                      
1
( ؿىل ٕان ٌَمحوكة سَعة ملاضات اهلسؤوًّي ؾن الاىهتااكث ادلس مية ٌَلاهون إلوساين اصلويل و كاهون سرياًَون اًيت ازحىدت يف ٔبزايض 1فلس هعت اهلاذت ) - 

( ؿىل اىهتااكث اهلاذت اًثاًثة اهلضرتنة 3( فٌعت ؿىل ادلصامئ ضس إلوساهَة ، و )م2( مبن فهيم اًلاذت ، ٔبما اهلاذت )1996/هومفرب/جرشٍن اًثاين/30ٌش )سرياًَون م 

( ؿىل ادلصامئ اهلصحىدة و 5ويل ، و )م( ؿىل الاىهتااكث ادلس مية ألدصى ٌَلاهون إلوساين اصل4تّي اثفلاكِاث حٌَف واىهتااكث اًربوثوهول إلضايف اًثاين ، و )م

 اهليعوض ؿَهيا يف كاهون سرياًَون.
2
 ( ؿىل ان:14هعت اًلواؿس إلحصائَة و كواؿس إلزحاث مضن هط اهلاذت ) - 

ظة ؿىل سري اصلؿاوي اًلاهوهَة ٔبمام ثعحق اًلواؿس إلحصائَة و كواؿس إلزحاث اهلس خزسمة يف اىلوكة اصلًوَة ادليائَة ًصواهسا اًساًزة وكت ٕاوضاء اىلوكة ارلا-1"

 اىلوكة ارلاظة مؽ ٕاحصاء ما ًَزم من ثـسًالث .

عحلة ؿىل حاةل حمسذت ، ٔبو جيوس ًلضات اىلوكة ارلاظة جاكمي َُئهتا ثـسًي اًلواؿس إلحصائَة و كواؿس إلزحاث ٔبو اؾامتذ كواؿس ٕاضافِة ، ارا مل ثيط اًلواؿس اهل -2

 يف سرياًَون " 1965هلالمئ و جيوس ؾيس كِارمم هبشا ، ٔبن ٌسرتصسوا ، حسة الاكذضاء تلاهون إلحصاءاث ادليائَة ًـام مل ثيط ؿَهيا ؿىل اًيحو ا
3
 ٕان ٕاوضاء اىلوكة ارلاظة ًسرياًَون ًـس ثعوزا ُاما يف ثـٍزز س َاذت اًلاهون و اىلوكة 2002ٔبًَول  10تّي ألمّي اًـام ًٔلدم اهلخحست يف ثلٍصٍص اهلؤزد  - 

صامئ ٌضمَِا اًلاهون ارلاظة يه حموكة خمخَعة ٔبوضبٔث مبوحة اثفاق تّي بًَٓاث و كواهّي ذًوَة ووظيَة و ٌضمي ادذعاظِا اىهتااكث اًلاهون اصلويل إلوساين و ح

 ازلـَة اًـامة 2002ٔبًَول  10/ يف A/1/57اًوظين رو اًعةل ، ٔبهؼص : اًوزَلة 
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و ًـسم اجساغ هعاق حبثيا ٌَروط يف اًخفاظَي ىىذفي هبشا اًلسز ، و هخعصق ٕاىل ذوز الاذؿاء اًـام و من مث 

( من  15ٕاىل حٌلًة اًضِوذ يف ػي هؼام ُشٍ اىلوكة ، فداًًس حة ًَِئة الاذؿاء اًـام ، حبسة هط اهلاذت ) 

حسٔب اهلسؾي اًـام ٕاحصاءاث اًخحلِق ؾيس ثوفص اًيؼام ألسايس ُو اهلسؤول ؾن اًخحلِق حبنك مٌعحَ  ًو

اهلـَوماث صلًَ تعسذ كضَة ثسذي يف ادذعاض اىلوكة ، و ُشٍ اهلـَوماث ًمت اذلعول ؿَهيا من بٔي معسز 

َة اذلىومِة و كري  سواء ٔباكن معسزا حىومِا ٔبم كري حىويم بٔو من ٔبهجزت ألدم اهلخحست و اهليؼٌلث اصلًو

و تـس ثوفص اهلـَوماث خبعوض كضَة ما ًلوم تسزاس هتا و ثلسٍص كميهتا اًلاهوهَة  اذلىومِة ٔبو من ألصزاض

لسز ما ارا اكهت ُشٍ اهلـَوماث اكفِة ٔكساش ٌَرشوغ يف ٕاحصاءاث اىلاهكة و يف سخِي رعل فٕان ٌَمسؾي  ًو

ِق اهلوكـي و اًـام سَعة اس خجواة اهلهتمّي اهلضددَ هبم و اًضحااي و اًضِوذ و مجؽ ألذةل و ٕاحصاء اًخحل 

( و ٌس خـّي  15/2إبماكهَ ؾيس ثيفِش ُشٍ اهلِام ظَة اهلساؿست من كدي سَعاث ذوةل سرياًَون اهلاذت ) 

( و ارا  15/4اهلسؾي اًـام جاكذز من اىلللّي و ارلرباء دعوظا يف ادلصامئ ادلًس َة و حماهكة ألحساج اهلاذت ) 

جية ٔبن ًبٔذش ُشا ألمص تيؼص الاؾخحاز من ذالل جصامج ٕاؿاذت اكن اهلهتم اهلضددَ تَ حساث فٕان اهلسؾي اًـام 

ثبَُٔي ألظفال وزذ الاؾخحاز و ٕاماكهَة ٕاظالحَ و حماوةل ٕاؿاذت ذجمَ يف اولمتؽ ظحلا هلـاًري حلوق إلوسان 

َة و لس امي حلوق اًعفي .  اصلًو

بٔ وحست اًضحااي و اًضِوذ مضن نٌل و هعت اًيؼام ألسايس ٌَمحوكة ؿىل مدسٔب حٌلًة اًضِوذ و اًضحااي واوض

ذائصت اًدسجَي اًيت ثخوىل ثوفري إلحصاءاث و اًرتثُداث ألمٌَة و ثلسمي اهلساؿست و الاسدضازاث و ٔبهواغ 

اصلمع ألدصى 
1
، و نشعل ًـعى اًيؼام ألسايس ٌَمحوكة ظالحِة اختار تـغ إلحصاءاث سلاًة اًضِوذ و  

ـازضة مؽ اًضٌلانث اًلاهوهَة ٌَمهتمّي واذلق يف اس خجواة اًضاُس و اًضحااي و كس ثحسو ُشٍ إلحصاءاث مذ

مثوهل ٔبمام اىلوكة حبضوز اهلهتم و ًىن ابًيؼص ٕاىل حساس َة اًىثري من ادلصامئ و لس امي يف كضااي مثي 

الاقخعاة و الاؾخساءاث ادلًس َة و حصامئ ألحساج ؿىل سخِي اهلثال فٕان مسبةٔل حٌلًة اًضِوذ و اًضحااي 

ون من اًرضوزاث اًيت جس خوحهبا ظحَـة ادلصامئ اهلصحىدة يف سرياًَونحى
2
. 

                                      
1
هلسجي اولين ؿَهيم يف كنل اىلوكة ، و ثوفص اًوحست ابًدضاوز مؽ مىذة اهلسؾي اًـام ثساتري اسلاًة و حصثُداث ألمن ، ( ؿىل ٔبن " ًًيش ا16/4هعت اهلاذت ) - 

 ث اًيت ًسًون هبا وو اهلضوزت ، و اهلساؿست اهلياس حة ألدصى ٌَضِوذ و اولين ؿَهيم ميثَون ٔبمام اىلوكة ، و كريمه ذمن ٍىوهون ؾصضة ٌَرعص ثسخة اًضِاذا

 . ٌضمي موػفو اًوحست ذرباء يف جمال اًعسماث اًيفس َة ، مبا يف رعل اًعسماث اًيفس َة اهلخعةل جبصامئ اًـيف ادلًيس و اًـيف ضس ألظفال "
2
 ٔبهؼص : هط اهلاذت الٔوىل من اًيؼام الٔسايس ىلوكة سرياًَون - 
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ٕاضافة ٕاىل ما ثلسم ل ًخـصط اًضِوذ و ارلرباء اًلاذمون من ذازح سرياًَون ، تياء ؿىل اس خسؿاء ٔبو تعَة 

، ول من اًلضات بٔو اهلسؾي اًـام ، ٌَملاضات ٔبو الاحذجاس بٔو ٔلي كِس ؿىل حٍصهتم من كدي سَعاث سرياًَون 

ًخـصضون ٔلي ٕاحصاء كس ًؤ ص ؿىل ذمازس هتم ًوػائفِم حبًصة واس خلالًَة 
1
، و ادلسٍص ابطلهص ، ٕان نفاةل ٔبمن و  

( من هؼام اىلوكة ثمت من كدي تـثة ألدم اهلخحست يف 16سالمة و حٌلًة ألصزاض اهلضاز اٍهيم يف اهلاذت )

ارلاظة و موػفهيا ، و ُشا اس خثٌاء من اًلاؿست اًـامة ، ٕان سرياًَون ، ٕاضافة ٕاىل ألمن اًالسم هلحاين اىلوكة 

مسؤوًَة حٌلًة ُؤلء ألصزاض اكن جية ٔبن حىون ؿىل حىومة سرياًَون ، ًوىن ًـجز اذلىومة ؾن رعل 

 فلس لكف جمَس ألمن تـثة ألدم اهلخحست تشعل.

 اهلعَة اًثاين: حٌلًة اًضِوذ يف اىلوكة ادليائَة اهلسوةل يف هكحوذاي

َة والاىهتااكث ٌَلاهون اصلويل   ازحىة ) اشلري اسلص ( يف فرتت حنك هكحوذاي اصلميلصاظَة اثضؽ ادلصامئ اصلًو

( و رعل 6/1/1979( ٕاىل )17/4/1975ذللوق إلوسان و اًلاهون اصلويل إلوساين ما تّي اًفرتت من )

ِة إبسلاظ هؼام "تول توث" سؾمي اشلري اسلص من كدي اًلواث اًفِخيام 
2
، ظَحت  21/6/1997، و تخازخي  

اذلىومة اًوكحوذًة من ألدم اهلخحست اهلساؿست يف حماهكة اهلسؤوًّي ؾن الاىهتااكث ارلعريت ذالل فرتت اشلري 

( ارلاض إبوضاء دلية ارلرباء زلؽ ألذةل 35/52اسلص ، و كس ًحت ألدم اهلخحست ُشا اًعَة ابختار اًلصاز اهلصمق )

َة و حتسًس ظحَـ ة ادلصاء اهلصحىدة و ألصزاض اهلسؤوًّي ؾهنا و مسى ٕاماكهَة حماهكهتم بٔمام سَعة كضائَة ذًو

َة.  ٔبو ٔبمام سَعة كضائَة ذاذََة حتت زكاتة ذًو

ةل تّي اذلىومة اًوكحوذًة و ألدم اهلخحست ، مت اًخوظي اىل مشهصت هفامه تُهنٌل يف متوس ؿام  تـس مفاوضاث ظًو

جضىِي حموكة حٌائَة مسوةل تـس سن كاهون اًلصف كري اًـاذًة ، و اهلعاذكة ؿَََ وفلا ، ابلثفاق ؿىل  2000

ًإلحصاءاث اصلس خوزًة اًوكحوذًة و متت اهلعاذكة اٍهنائَة من اولَس اصلس خوزي ؿىل اًلاهون يف 

                                      
1
 .S/2000/9/5-4 October 2000.P.25 سرياًَون،ٔبهؼص : ثلٍصص ألمّي اًـام ًٔلدم اهلخحست ؾن ٕاوضاء حموكة ذاظة ث  - 

 
2
و ما تـسُا ، ذ ، َلوذ  255، ض  2007ٌَمًزس ٔبهؼص : ذ. ؾحس ػل ؿًل ؾحو ، ذوز اًلاهون اصلويل ادليايئ يف حٌلًة حلوق إلوسان ، ذاز ذخةل ، ؾٌلن ،  - 

، حبر مًضوز يف نخاة اًلاهون اصلويل إلوساين ، ٕاؿساذ خنحة من اهلخرععّي  رشًف ثس َوين ، اًلاهون اصلويل إلوساين ، اًخساذالث و اًثلصاث و اًلموط

 .92ض  2003،  1، ذاز اهلس خلدي اًـصيب ، اًلاُصت ، ظ
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(7/8/2001 )
1

( ، و ًخىون اًيؼام ألساش 10/8/2001، نٌل متت معاذكة اهلغل )س هياهوك( ؿَََ يف )

( KNS/RKM/0801/12( فعي و حيمي اًصمق )17( ماذت موسؿة ؿىل )48ٌَمحوكة من )
2
 . 

( من هؼام اىلوكة ، مضن 33و ابًًس حة ًضٌلن حلوق اهلهتمّي و حٌلًة اًضحااي و اًضِوذ ، هعت اهلاذت )

اًـاذًة اًفعي اًـارش اهلـيون )ٕاحصاءاث اىلاهكة ٌَلصف كري اًـاذًة( ؿىل اهَ "سوف ثضمن اًلصف كري 

ٌَمحاهكة ، ان اىلانٌلث ؿاذةل وواحضة و ثمت اذازهتا ظحلا ًإلحصاءاث اًيافشت مؽ احرتام اتم ذللوق اهلهتمّي ، و 

حٌلًة اًضحااي و اًضِوذ ، و ارا ذؾت اًرضوزت ارا اكن ُياك هلط يف إلحصاءاث اهلوحوذت ميىن إلحاةل اىل 

َة ، و ًمت ثلسمي اهلض  ددَ هبم اطلٍن ًمت اهتارمم ، و اًلاء اًلدغ ؿَهيم ، امام اىلاهكة ظحلا كواؿس إلحصاءاث اصلًو

ًإلحصاءاث اًيافشت ، و سوف ثضمن اذلىومة اهلَىِة يف هكحوذاي اسلاًة اًاكفِة هلم و ٌظلٍن ًؼِصون ظوؿا امام 

اضاهتم مبوحة ُشا اىلوكة ، و ًـخربون مسؤوًّي لختار ٕاحصاءاث لًلاء اًلدغ ؿىل اهلضددَ هبم اطلٍن ثمت مل

 اًلاهون" .

و ًخوحة ؿىل اذلىومة اهلَىِة يف هكحوذاي مساؿست اًلضاء يف ثيفِش الاحاكم اًعاذزت مٌَ ، نٌل اًلاء اًلدغ 

ؿىل اهلضددَ هبم و اهلهتمّي مبوحة اًلاهون اًيافش ، و تشعل حصاؾي اىلوكة اًخواسن تّي معاحل اًضِوذ و اهلهتمّي 

ازسة ُشٍ اًخساتري تعًصلة ل متس حلوق اهلهتم او ثخـازط مـِا او مؽ ملذضَاث احصاء ، ٔبي اهنا انسث ؿىل ذم

حماهكة ؿاذةل و ىزهية 
3
، نٌل و ثَزتم اىلوكة ابختار اًخساتري اًالسمة اكفة سلاًة اًضحااي و اًضِوذ ًالذلء  

ة اًضحااي و اًضِوذ ثضِاذاهتم ؿىل امت وخَ ، نٌل ثضمن اىلوكة اذازهتا تواسعة اكمرياث وادفاء  ًُو
4
 . 

( ؿىل ان اىلانٌلث جية ان حىون ؿَيَة ، ماؿسا اًؼصوف الاس خثٌائَة ، و ُشا ما ثلصزٍ 34نٌل هعت اهلاذت )

 اًلصف كري اًـاذًة جبـي ادلَسة زسًة .

                                      
1
(  صلى: ذ.هواسذ ٔبمحس ايسّي اًضواين،حٌلًة اًضِوذ يف 7/8/2001يف  KBTh/005/043 2001مضاز ٕاىل كصاز اولَس اصلس خوزي اًوكحوذي اهلصمق : ) - 

 .336،ض2014لاهون ادليايئ اًوظين و اصلويل)ذزاسة حتََََة ملازهة(،اهلصنز اًلويم ًإلظسازاث اًلاهوهَة،اًعحـة ألوىلاً
2
ذوزهتا ٔبصازث ٕاىل رعل يف ٔبؿسث ألدم اهلخحست تـس سن كاهون اىلوكة ، اهلسوذت اٍهنائَة لثفاق ألدم اهلخحست و حىومة هكحوذاي حول ٕاوضاء اىلوكة اصلوةل ، و  - 

 (22857( مبوحة اًلصاز )57)
3
 ( من اًيؼام الٔسايس ٌَمحوكة ادليائَة اهلسوةل ًوكحوذاي35ٔبهؼص : هط اهلاذت ) - 
4
 .337ذ.هواسذ ٔبمحس ايسّي اًضواين،اهلصحؽ اًساتق،ض - 
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 ( من هؼام اىلوكة ؿىل ان "اًضِوذ و ارلرباء اطلٍن حيرضون او ًمت اسسؿاؤمه من كدي22و هعت اهلاذت )

اًلضات اىلللّي اهلضازنّي او اهلسؾَّي اًـامِّي اهلضازنّي سوف ل ثمت مالحلهتم او احذجاسمه او دضوؾِم ٔلًة 

ثلَِساث ذلٍصهتم من كدي اًسَعاث اًوكحوذًة ، و سوف ل خيضـون ٔلًة سَعاث او ٕاحصاءاث ثؤ ص ؿىل 

 ذمازس هتم اهلس خلةل و اذلصت ًوػائفِم" .

هؼام اىلوكة ؿىل حٌلًة اًضحااي و اًضِوذ تبٔن "اًلضات اىلللّي اهلضازنّي او اهلسؿّي ( من 23نٌل هعت اهلاذت )

اًـامّي اهلضازنّي و اًلصف كري اًـاذًة سوف ًلومون حبٌلًة اًضحااي و اًضِوذ ، و ان مثي ُشٍ إلحصاءاث 

ة اًضحَة او اًضاُس ، اما ابً  ص( و حٌلًة ًُو ًس حة ًضٌلن امن و سالمة ارلاظة ابسلاًة سدذضمن )اةل اًخعٍو

( من هؼام اىلوكة ؿىل اهَ "سوف ثخزش اذلىومة اهلَىِة يف 24و حٌلًة ألصزاض اهلضاز فلس هعت اهلاذت )

هكحوذاي لك إلحصاءاث اًفـاةل و اهلياس حة و اهلعَوتة من اخي ضٌلن امن وسالمة و حٌلًة ألصزاض اهلضاز 

اهلخحست و اذلىومة اًوكحوذًة ؿىل ٔبن اذلىومة مسؤوةل ؾن امن لك اٍهيم يف الثفاكِة اذلاًَة و ثخفق ألدم 

 اهلهتمّي و اًضِوذ سواء ٔباكن ػِوزمه تعوزت ظوؾَة ، ٔبمام اًلصف كري اًـاذًة بٔم اهنم حتت الاحذجاس " .

 اهلححر اًثاين: حٌلًة اًضِوذ يف اًيؼام ألسايس ٌَمحوكة ادليائَة اهلسوةل ًخميوز اًرشكِة و ًحيان

مت ثلس مي ُسا هلححر ٕاىل معَحّي هدٌاول فهيٌل حٌلًة اًضِوذ يف اًيؼام ألسايس ٌَمحوكة ادليائَة و كس  

 ًخميوز اًرشكِة و ًحيان ثحاؿا ؿىل اًيحو اًخايل: اهلسوةل

 اهلعَة ألول:حٌلًة اًضِوذ يف اًيؼام ألسايس ٌَمحوكة ادليائَة اهلسوةل ًخميوز اًرشكِة

، و  30/8/1999كدي صـة حميوز اًرشكِة ؿىل ثلٍصص معريمه يف تـس الاس خفذاء اطلي حعي من  

اهفعاهلم ؾن ٔبهسوهُس َا ، اهسًـت ٔبؾٌلل ؾيف من ) كذي واقخعاة و دعف و ثسمري اهلمخَاكث و حصق 

اهلصانز اًـسىًصة و اهلساهن اهلسهَة هبسف اٍهتجري اًلرسي 
1

( ، يف لك ٔبحناء حميوز اًرشكِة كام تَ مـازضو 

سمع من اذلىومة ألهسوهُس َة ، و مل ًلف جمَس ألمن موكف مذفصح ٕاساء ُشٍ اذلاةل ، و ٕامنا مت الاهفعال و ت

َة يف  ( 25/11/1999( يف ) 1272، مت ٕاظساز اًلصاز )  25/10/1999و يف  20/11/1999ٕازسال كوت ذًو

                                      
1
 .264 يف حٌلًة حلوق إلوسان ، مصحؽ ساتق ، ض ٌَمًزس ؾن ٕاوضاء اىلوكة وادذعاظاهتا . ٔبهؼص : ؾحس ػل ؿًل ؾحو ، ذوز اًلاهون ادليايئ اصلويل - 
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الادذعاض اًدرشًـي و  من كدي جمَس ألمن ًدضىِي إلذازت الاهخلاًَة ًٔلدم اهلخحست ُياك و ايلوةل ذمازسة

اًخيفِشي يف اًحالذ ، و مت ٕاوضاء ادلِاس اًلضايئ يف حميوز اًرشكِة.
 1
 

( صلكت حموكة حٌائَة مسوةل ًِا ادذعاض موضوؾي و رسا وسماين  .15/2000مبوحة اًالحئة ) و
 2
 

 ( ابًيط ؿىل ٔبهَ " .11/2000( من اًلاؿست اًخيؼميَة زمق )24ٔبما ابًًس حة سلاًة اًضِوذ فلس ٔبصاز اًحيس )

ؿىل اٌَجان،-1
3
ٔبن ثخزش ٕاحصاءاث مالمئة ًىفاةل اسلاًة اهلاذًة و اًيفس َة ٌَضِوذ و هصامة و دعوظَة  

اًضحااي و اًضِوذ ، و ثضؽ اٌَجان ، ؾيس اًلِام تشعل ألذش تيؼص الاؾخحاز لك اًـوامي راث اًعةل ، و اًيت 

، و ظحَـة ادلصمية و تعفة ذاظة و ذون الاكذعاز ؿىل رعل جضمي اًـمص و هوغ ادلًس ، و اذلاةل اًعحَة 

 ؾيسما ثخضمن ادلصمية ؾيفا خًس َا ٔبو ؾيفا تياء ؿىل هوغ ادلًس ٔبو ؾيفا ضس ٔبظفال .

جيصي ثياول إلحصاءاث ارلاظة حبٌلًة اًضحااي و اًضِوذ يف ثوحَِ مس خلدًل من كدي إلذازت الاهخلاًَة.-2
 4
 

واضـي اًلاؿست ُشٍ خبعوض ٔبذاء اًضِاذت ، فلس حىون اًضحَة صاُسا يف  فلس اكن اذلصض هحريا من كدي

هفس اًوكت ، ابٕلضافة ٕاىل ًخـصضَ ٌَرعص حصاء ٕاذلئَ ابًضِاذت و صبٔهَ يف رعل صبٔن ٔبي صاُس ٔبدص ، و 

                                      
1
، و يه ذاظة  11/2000، و نشعل اًالحئة اًخيؼميَة زمق  3/1999و  1/1999ادلسٍص ابطلهص ٔبن إلذازت الاهخلاًَة ٔبظسزث ؿست ًواحئ ، مهنا اًالحئة زمق )- 

ة ؿىل ٕاوضاء َُئة كضائَة مسوةل حىون اتتـة ىلوكة ملاظـة ذًًل و حىون ًِا سَعة تدٌؼمي معي اىلامك يف حميوز اًرشكِة ، ٕار هط اًلسم اًـارش من ُشٍ اًالحئ

، و نشعل كامت إلذازت الاهخلاًَة إبظساز اًالحئة اًخيؼميَة اهلصمقة  25/11/1999كضائَة يف اًيؼص يف ادلصامئ ارلعريت اهلصحىدة يف حميوز اًرشكِة كدي 

  دليائَة اهلسوةل ٌَيؼص يف ادلصامئ ارلعريت .( ارلاظة تدٌؼمي معي اىلوكة ا15/2000)
2
( ، ابلٔفـال ادليائَة 11/2000حرص اًحيس ألول من اًلاؿست اًخيؼميَة اذلاًَة ؿىل اًولًة اًلضائَة ٌَمحوكة ظحلا ٌَحيس اًـارش من اًلاؿست اًخيؼميَة زمق ) - 

و . اًخـشًة . نٌل ٔبن ٌَجية ٔبن ختول  ; ه ادلصامئ ادلًس َة ; ذ . اًلذي ; ادلصامئ ضس إلوساهَةح .  ; ة . حصامئ اذلصة ; ارلعريت اًخاًَة )ٔب. إلابذت ازلاؾَة

و( من -اًـارش من )بٔ  ًيفسِا حق اًيؼص يف ٔبًة كضَة مٌؼوزت ٔبمام حموكة ٔبو دلية ٔبدصى يف حميوز اًرشكِة ثخـَق ابٔلفـال ادليائَة ارلعريت اهلسزخة مضن اًحيس

 ( من اًلاؿست اًخيؼميَة اذلاًَة9-4، و اىلسذت يف اًحيوذ من ) 11/2000 اًلاؿست اًخيؼميَة زمق
3
َة تدميوز اًرشكِة يف مت ٕاكصاز ٕاوضاء دلان راث ولًة كضائَة ذاظة ؿىل ألفـال ادليائَة ارلعريت ابًلول " مؽ اًخشنري تخوظَاث دلية اًخحلِق اصلًوَة اهلـي  - 

ا اهللسم ٕاىل ألمّي اًـام ًٔلدم ، و تـس اًدضاوز يف اولَس الاسدضازي اًوظين و من ٔبخي ٕاوضاء دلان راث ولًة  2000اهلخحست يف ًياٍص /اكهون اًثاين /  ثلٍصُص

 "  2000/11كضائَة ذاظة ؿىل ألفـال ادليائَة ارلعريت ، نٌل ُو مضاز ٕاًََ ابًفلصت ألوىل من اًحيس اًـارش من اًلاؿست اًخيؼميَة زمق 

 
4
 .268ؿًل ؾحو ، ذوز اًلاهون ادليايئ اصلويل يف حٌلًة حلوق إلوسان ، مصحؽ ساتق ،ضذ. ؾحس ػل  - 

 

 

 

 



An] هَة و اًس َاس َةجمةل اًححوج اًلاهو    
née] 

 

  ــست

  
- 275 - 

 

  

الرابع العدد 

 جوان 

1025 

ُو ًخـصط ٌَضلوظ اًيفس َة و اًـعحَة ؾيسما ًخحسج و ًسيل تبٔكواهل ؾن ادلصمية اًيت وكـت ؿَََ ذما ًـصضَ 

 لصم ٕاىل ظسمة اثهَة ثـَس ٕاًََ ٔبحساج ادلصمية اًواكـة ؿَََ مصت اثهَة . و

 ٌل ٔبوحة اًحيس هفسَ ، ؿىل اٌَجان ما ًبِٔت :ن

نفاةل اًخسًزة هلوػفهيا خبعوض امن اًضحااي و اًضِوذ و سالمهتم و هصامهتم و خبعوض مسائي من مضهنا -1

 مصاؿات هوغ ادلًس و اذلاةل اًعحَة و اًـمص .

ي اٌَجان و مبساؿست إلذازت الاهخلاًَة ٔبن ٍىون اهلاكن ايلخاز ًإلذلء ابًضِاذت تواسعة حىٌوًوحِا اًصتط حىف-2

اهلصيئ ٔبو اًسمـي مؤاثَا ًخلسمي صِاذت ظاذكة وواحضة و سالمة اًضاُس وزفاَُ اًحسين و اًيفيس و هصامذَ و 

دعوظَخَ
1
 

ست اهلشهوزت ، ٕان ألساش اطلي كصزث ٔلخهل ُو ( من اًلاؿ24نٌل ًخخّي من ذالل ؾصط مضمون اًحيس )

ثوفري ألمن ٌَضحااي و اًضِوذ ، ٕار جيصي ثعيَف اًفـي إلحصايم ، وجصمية من حصامئ اًـيف ادلًيس ، ٔبو 

الاقخعاة ، ٔبو حِر ٍىون اًضحااي و اًضِوذ من ألظفال و اًًساء ، و ثَزم اٌَجان تخجية اًـَيَة كري 

حة ًضحااي اًـيف ادلًيس واؾامتذ ثساتري مـَية يه تشاهتا جضلك ثساتري حٌلًة ، اهلربزت ، و دعوظا ابًًس  

اكدلَساث اًرسًة ، و حمو امس اًضاُس ، ٔبو اًخـِس تـسم إلفعاخ ؾن اهلـَوماث اًـامة ، نٌل ان اٌَجان 

ًياجتة ؾن ايلخعة ثضم ٔبصزاظا من روي ذربت يف جمالث مذـسذت مهنا ؿىل سخِي اهلثال اًعسماث اًيفس َة ا

حصامئ اًـيف ادلًيس و دعوظا يف مسائي ألظفال و اهلس يّي و اهلـوكّي ، و من ٔبخي جسَِي مضازنة 

ألظفال و حٌلٍهتم وضِوذ ثـّي اٌَجية ؾيس الاكذضاء و مبوافلة اًواصلٍن ٔبو اًو  اًلاهوين رسعا ٌساؿس 

ابًًس حة ًضٌلن حٌلًة اًضحااي و اًضِوذ  اًعفي ظَةل مصاحي إلحصاءاث ، ُشا جيسس مسى اًصؿاًة و الاُامتم

و ذاظة ٕان اكن اًضحَة ٔبو اًضاُس ظفال.
2
 

 

 

                                      
1
( ، و نشعل اىلوكة اصلًوَة 75،  69،  43ل حاكذ ختخَف كواؿس إلحصاءاث و إلزحاث ًلك من اىلوكة اصلًوَة ًَوقسالفِا اًساتلة وزوهسا )اًلواؿس "  - 

( ارلاظة ابًخميوز اًرشكِة من 15/2001( من اًلاؿست اًخيؼميَة زمق )24(" ، ثيشء ؾن مضمون اًحيس )67/3( ، اًلاؿست )68/1ادليائَة اصلامئة " هط اهلاذت )

 انحِة ازثحاظ ثساتري اسلاًة ابحرتام هصامة و دعوظَة اًضحااي و اًضِوذ.
2
 اصلًوَة ادليائَة اصلامئة. ( من كواؿس إلحصاءاث و إلزحاث ٌَمحوكة17/3و ُشا ما ٔبنسثَ ٔبًضا اًلاؿست ) - 
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 عَة اًثاين: حٌلًة اًضِوذ يف اًيؼام ألسايس ٌَمحوكة ادليائَة اهلسوةل ٌَحياناهل

( من ألدم اهلخحست اهلساؿست اطلي وكؽ 2005/اكهون ألول /ذٌسمرب/13ظَحت اذلىومة اٌَحياهَة تخبٔزخي ) 

( ٔبدٍصن 22( يف تريوث و ٔبذى ٕاىل ملذي زئُس اًوسزاء اٌَحياين اذلٍصصي و )2005ص حاظ//14يف )
1
، و  

( ، ٔبحصث ألدم اهلخحست و اذلىومة اٌَحياهَة مفاوضاث ٕلجصام اثفاق 1664/2006معال تلصاز جمَس ألمن )

 2007/ٔبايز/30د يف )( اهلؤز1757/2007ثضبٔن ٕاوضاء اىلوكة ارلاظة ٌَحيان ، و مبوحة كصاز جمَس ألمن )

( ٔبحاكم اًوزَلة اهلصفلة ابًلصاز اهلشهوز و اًيؼام ألسايس 2007/ حٍزصان /10، ذذَت حزي اًيفار يف )

 ٌَمحوكة ارلاظة اهلَحق هبا .

و ٍمتزي اًيؼام ألسايس ًِشٍ اىلوكة تـست ذمزياث خسًست،
2
ا    فامي ًخـَق تلاهوهنا اهلوضوؾي ، نٌل حمتزي ؾن كرُي

ا .من اىل  امك ادليائَة  اهلسوةل اًساتق رهُص

                                      
1
، ارا زٔبث اىلوكة ٕان جهٌلث ٔبدصى وكـت يف ًحيان يف اًفرتت ما تّي 2005/ص حاظ/فرباٍص/14ٕان ادذعاض اىلوكة ًخجاوس هعاق الاؾخساء اطلي وكؽ يف ) - 

ة ، و ٕان ظحَـهتا و دعوزهتا ذمازَخان ًعحَـة و دعوزت ( يه جهٌلث مذالسمة وفلا هلحاذئ اًـساةل ادليائ2005َ/اكهون ألول /ذٌسمرب12( و )2004/ٔبنخوجص/1)

( ، و ٌضمي ُشا اًخالسم ؿىل سخِي اهلثال ل اذلرص ، ٍلوؿة من اًـوامي اًخاًَة : اصلافؽ من وزاء اًِجٌلث ، وظفة 2005/ص حاظ/14اًِجوم اطلي وكؽ يف )

ةل لٔن ثسزح مضن 2005/اكهون ألول/ذٌسمرب/12اهلصحىدة تـس ) اًضحااي اهلس هتسفّي ، و منط الاؾخساءاث ، و ادليات ، و ميىن ٌَجصامئ ( ٔبن حىون مُؤ

 ادذعاض اىلوكة وفلا ٌَمـاًري هفسِا ٕارا كصزث اذلىومة اٌَحياهَة و الٔدم اهلخحست رعل و مبوافلة جمَس ألمن .
2
  حوكن ُشٍ اهلمزياث يف الاِت : - 

اتَة ، وجصمية جبس راهتا ، ٔبي ما ٌضلك "هتسًسا ٌَسنل و ألمن اصلًوَّي" وفلا ولَس ألمن اًخاتؽ ًٔلدم ثـس اىلوكة ٔبول حموكة من هوؾِا ثيؼص يف ألؾٌل-1 ل إلُز

اة حصمية حصة ، و ًىن اهسزح رعل يف اظاز اؾخساءاث واسـة اًيعاق وكري  ُا من ادلصامئ اهلخحست . فلس ؿسث اىلوكة ادليائَة اهلسوةل ًسرياًَون ، إلُز

اة ذالل اًزناؿ اهلصحىدة ضس اتَة اًيت حصحىة يف سمن اًسنل ؾن مفِوم إلُز اث ٔبصزاض مل ٌضازهوا ثضلك فاؿي يف ألؾٌلل اًـسائَة ، ثخذـس ألؾٌلل إلُز

 ، ٔبي ظةل تزناغ مسَح ٔبو ابؾخساء ضس مسهَّي ؛ اهلسَحة ، ٕار ٔبهنا ل جس خَزم مثال

لاهون اٌَحياين اىلًل و تُامن ثضعَؽ اىلامك اهلسوةل ألدصى ، اكىلوكة اهلسوةل ًسرياًَون و اصلوائص الاس خثٌائَة حمتخؽ اىلوكة ابدذعاض ثضبٔن ادلصامئ ، نٌل حسذُا اً-2

دذعاض ثضبٔن اًوحِست اًيت حمتخؽ ابيف اىلوكة اًوكحوذًة ، مبِمة اًيؼص يف ادلصامئ اصلًوَة و ادلصامئ ادليائَة اىلََة ، ؿَََ ثحلى اىلوكة ارلاظة تَحيان ، اىلوكة 

اة ، نٌل حسذُا اًلاهون اًوظين ، و ثيط )م ( من هؼارما ألسايس ثضلك ذاض ؿىل وحوة ٔبن ثعحق اىلوكة " ٔبحاكم كاهون اًـلوابث اٌَحياين 2حصمية ، إلُز

اتَة و  ادلصامئ و ادليح اًيت حصحىة ضس حِات ألصزاض و سالمهت م اًضرعَة ، و اًخجمـاث كري اهلرشوؿة ، و اهلخـَلة ابهلالحلة و اهلـاكدة ؿىل ألؾٌلل إلُز

اتَة مجَؽ 314ؿسم إلتالػ ؾن ادلصامئ و ادليح" . و ثربس تّي ُشٍ ألحاكم اهلاذت ) ( من كاهون اًـلوابث اٌَحياين اًيت ثيط ؿىل =اهَ "ًلعس ابلٔؾٌلل إلُز

و اهلواذ اهلَهتحة و اهليخجاث اًسامة ٔبو اىلصكة و اًـوامي اًوابئَة ٔبو اهلَىصوتَة اًيت ألفـال اًيت حصيم ٕاىل ٕاجياذ حاةل رؾص و حصحىة توسائي اكٔلذواث اهلخفجصت 

 من صبهٔنا ٔبن حتسج دعصا ؿاما" :

 ختخَف ُشٍ اىلوكة ؾن ساتلاهتا من انحِة : مىذة اصلفاغ و مضازنة اهلخرضزٍن يف إلحصاءاث .-3

. مًضوز ؿىل اهلوكؽ  18-16وكة ارلاظة تَحيان ، ملسم من كدي زئُس اىلوكة ٔبهعوهَو اكسزيي ، ض ( اهلخـَق ابىل2010-2009ٌَمًزس ٔبهؼص : اًخلٍصص اًس يوي )

 إلًىرتوين :

http://www.stltsl.org/X/file/TileRegistry/Library/presidents-reports/Annual-report-March-2010-AR.pdf.11/5/2010.  

http://www.stltsl.org/X/file/TileRegistry/Library/presidents-reports/Annual-report-March-2010-AR.pdf.11/5/2010.cI;9:30pm
http://www.stltsl.org/X/file/TileRegistry/Library/presidents-reports/Annual-report-March-2010-AR.pdf.11/5/2010.cI;9:30pm
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و ابًًس حة ٕاىل ذوز اًلضات ، فٕان اًيؼام ألسايس مييح كضات قصفة اصلزخة ألوىل ذوزا فاؿال ذالل إلحصاءاث 

( من هؼام اىلوكة ؿىل مٌح اًلضات ظالحِة 20، ابؾخحاز اهنم ًلوذون معََة اس خجواة اًضِوذ ، نٌل هعت )م

( من اهلاذت هفسِا ٕاىل منط الاس امتغ 2مص تخلسمي ٔبذةل ٕاضافِة و نشعل بٔصازث اًفلصت )اس خسؿاء اًضِوذ ٔبو الٔ 

ٕاىل اًضِوذ مبا ًًسجم مؽ اًيؼم اًخحلِلِة
1
( ؿىل اختار ثساتري ظازمة ٌَحؤول ذون 21/1، يف حّي هعت )م 

 اًدسخة تبٔي ثبٔذري كري مربز .

ن ٔبما ابًًس حة ٌَضِوذ و اهلهتمّي اطلٍن ميثَون ٔبمام اىلوك ة ، فٕان اًلاؿست اًـامة ثليض تـسم احذجاس ُؤلء ُز

 اىلاهكة ، ٕار ل ٍمتخؽ ألصزاض اىلخجزون تلًصية اًرباءت .

( من اًيؼام ألسايس ؿىل ٔبن ٌَمحوكة حق اٍمتخؽ 21/2و ٔبما ابًًس حة لس خزسام ألذةل ، فلس هعت )م

ة يف ؿست هواخ ٕال ٔبهنا ثبٔذش تيؼص ابًسَعة اًلاهوهَة لس خالم ألذةل دعَا ، ابًصمغ من اثحاؾِ ا مدسا اًضفًو

الاؾخحاز ذربت ألهؼمة ادلزائَة ، اكًيؼام ادلزايئ اٌَحياين اطلي ميَي ٕاىل كدول ألذةل ارلعَة تسون اس خسؿاء 

يا ثرشوظ مـَية ، و مبا ٔبن حلوق إلوسان  اًضاُس رسعَا و تسون ٕادضاؿَ ًالس خجواة اهلضاذ ُز

و( من هؼام اىلوكة  -16/4ش اهلهتم لك ألذةل اًيت جس خزسم ضسٍ ، طلا فلس ٔبصاز )مألساس َة ثليض تبٔن ًسز 

، ٕاىل اًزام اىلوكة تخوفري اًخواسن تّي معَحة اًضِوذ و اًضحااي من خاهة و اهلهتم من خاهة ٔبدص.
 2
 

إلزحاث ارلاظة  ( من كواؿس إلحصاءاث و50و حتلِلا سلاًة اًضِوذ ٔبمام اىلوكة فٕاهَ و مبوحة هط اًلاؿست )

، مت ٕاوضاء وحست اهلخرضزٍن و اًضِوذ ، اًيت ثخوىل رمام حٌلًة اًضِوذ ٔبمام اىلوكة و ؿىل  2009ابىلوكة ًـام 

اًيحو الاِت.
3
 

ظَاكة ارلعط و ثبٔمّي ثساتري اسلاًة ألمٌَة اهلالمئة ٌَمخرضزٍن و اًضِوذ وابًدضاوز مؽ اًفًصق اًفين ٌضلول -1

َة و اهليؼٌلث كري اذلىومِة اهلـيَة ؾيس الاكذضاء .و اهليؼٌلث اذلىوم   ِة اصلًو

 ثلسمي اهلساؿست إلذاًزة و اًخيؼميَة اًالسمة ٕاىل اًضِوذ اطلٍن ميثَون ٔبمام اىلوكة ، و لس امي ٕاؿالرمم .-2

                                      
1
 ( من اًلواؿس الاحصائَة ارلاظة ابىلوكة ادليائَة اهلسوةل تَحيان.145( من هؼام اىلوكة ارلاظة تَحيان واًلاؿست )ة/1/20ٔبهؼص هط اهلاذت )- 
2
مجَي اًس َس اطلي اكن حضَة ٕاحصاءاث من اىلوكة ؿىل ٔبساش صِاذاث مزوزت ، و ٍصقة الٓن يف مالحلة ٔبحصاة ُشٍ اًضِاذاث ٔبهؼص : كضَة اهلس خسؾي - 

 وين :وإلظالغ ؿىل حمارض ُشٍ اهلسدٌساث اًيت يه حبوست اهلسؾي اًـام ، و ابًخايل ًٍصس الاظالغ ؿىل ُشٍ اهلواذ ". مذاخ ؿىل اهلوكؽ إلًىرت 

http://www.nowlebanon.com/arabic/News.ArchveDetails.aspx?ID.21/1/2011 
3
 ٔبهؼص كواؿس الاحصاءاث و الزحاث ارلاظة ابىلوكة .- 
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 تبٔي خَساث مذـَلة تبٔمهنم و سالمهتم-" بٔ 

  مبضمون ٕاحصاءاث ادلَساث-ة

 نّيتخعممي كاؿة اىلوكة و اهلضاز -ح

 تسوزمه وحلوكِم وواحداهتم ذالل إلحصاءاث "-ذ

 ًَزم هلثوهلم ٔبمام اىلوكة . مساؿست اهلخرضزٍن و اًضِوذ يف اذلعول ؿىل اصلمع اًعيب و اًيفيس و كرٍي ذما-3

ًخوافق مؽ رممة اًوحست و  ثلسمي ٔبًة مساؿست ٔبدصى وفلا هلا ًبٔمص تَ كايض إلحصاءاث اٍمتَِسًة ٔبو اًلصفة مبا-4

 ؤوًَهتا .مس

( من كواؿس إلحصاءاث و إلزحاث ارلاظة ابذلوكة ؿىل حواس اًلدول ابهلسدٌساث 154نٌل و ثيط اًلاؿست )

اكًصسائي و اًيعوض اهلسوهة هلاكهلاث ُاثفِة دضـت ٌَخيعت و حمارض الاحامتؿاث ٔكذةل ، رشظ ٔبن ل 

( من ُشٍ اًلواؿس كدول إلفاذاث 155ًلاؿست )حىون كميهتا اًثحوثَة ذون مذعَحاث اىلوكة اًـاذةل ، و بٔخاسث ا

ارلعَة و اًيعوض اهلسوهة يف ذؿاوى ٔبدصى تسل ؾن اًضِاذت اًضفَِة ظاهلا ٕاهنا اًضِوذ اذلارضٍن يف خَسة 

اىلاهكة و اهلس خـسٍن ًإلذلء ثضِاذاهتم و ٌَرضوغ ًالس خجواة اهلضاذ و جتزي كدول ُشٍ إلفاذاث ارلعَة 

هتسف ٕاىل ٕازحاث ٔبفـال اهلهتم و سَونَ مامل ًـرتط اًفًصق الٓدص ؿىل رعل ثسخة ثوفص حىٌل ، حىت ارا اكهت 

 اًضاُس ًالس خجواة اهلضاذ .

( من كواؿس إلحصاءاث و إلزحاث ٔبًضا ؿىل حواس كدول إلفاذاث ارلعَة ٔبو اًيعوض 158نٌل هعت اًلاؿست )

متَي ٕاىل ٕازحاث بٔفـال وسَوك اهلهتم نٌل ٔبوزذُا اهلسوهة ًٔلصزاض اهلخزَفّي ؾن اذلضوز ًىن ارا اكهت ألذةل 

 كصاز الهتام ، فِشا كس ٌضلك ؿامال مؤ صا يف زفغ كدول ثغل اًضِاذت لكَا ٔبو حزئَا .

( من كواؿس إلحصاءاث و إلزحاث ، ؿىل ٕان إلحصاء اطلي ًسيل تَ اًضاُس اطلي مل 93و هعت اًلاؿست )

خَ ثضِاذثَ يف قصفة اهلشاهصت ٔبم ام كايض إلحصاءاث اٍمتَِسًة ، ٍىون اًلايض ُو وحسٍ من ًـصف حىضف ًُو

خَ ، نٌل ٔبخاسث اًلاؿست ) خَ ، و 159ًُو ( ًلصفة اصلزخة ألوىل اًلدول إبفاذت اذىل هبا صاُس مل حىضف ًُو
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ًىن ل ميىن ٔبن جسدٌس إلذاهة ثضلك حرصي ٔبو ثضلك حامس ؿىل ُشٍ ألذةل 
1

و ًىن مؽ رعل و ابلسدٌاذ 

( ًبٔذش كايض إلحصاءاث اٍمتَِسًة اهلواذ يف الاؾخحاز و ًبٔمص ابختار ثساتري اسلاًة اهلياس حة.116اؿست )ٕاىل اًل
2
 

 ذامتة:

من ذالل حبثيا ثوظَيا ٕاىل بٔن اًيؼام ألسايس ٌَمحامك ادليائَة اهلسوةل ، ًـس ثعحَلا فـََا ًلواؿس حٌلًة  

و  اهون اصلويل إلوساين و كاهون حلوق إلوسان ؛اًضِوذ يف اًلاهون اصلويل و تعوزت ذاظة يف جمال اًل

ًالحغ ٔبن اًيؼام ألسايس ٌَمحوكة ادليائَة اهلسوةل يف ًحيان ٍمتزي تـست ذمزياث خسًست ، فامي ًخـَق تلاهوهنا 

ا من اىلامك ادليائَة اهلؤكذة و اصلامئة ، فِيي ثـس ٔبول حموكة من هوؾِا ختخط  ا ؾن كرُي اهلوضوؾي ، ما ميزُي

اتَة ، وجصمية حبس راهتا ، نٌل حمتزي ؾهنا من انحِة : مىذة اصلفاغ و مضازنة اهلخرضزٍن ابًي ؼص يف ألؾٌلل إلُز

 يف إلحصاءاث .

 و ؿَََ هلرتخ يف ُسا اولال ما ًًل:

هسؾو اهلرشغ ادلزائصي ٕاىل اًخسذي إبذزاح هعوض يف اًدرشًؽ ادليايئ ًخضمن إلصازت رصاحة ٕاىل اسلاًة -1

ة ٌَضِوذ ، مفهنا ؿىل سخِي اهلثال ، متىّي اًضِوذ إلذلء ثضِاذاهتم ذَف اًس خاز ٔبو ؿرب اصلوائص ادليائَ

 اًخَفًزوهَة اهللَلة ٔبو توس َةل اًفِسًو ؿىل قصاز اًدرشًـاث اهللازهة .

 فذح ذوزاث ثسًزخِة و ثثلِفِة ٌَمحللّي ، ٕار ٔبن اهلـامةل اًلاس َة من كدي اىللق كس ثؤذي ٕاىل ٕاىاكز -2

اًضاُس هلـَوماث مفِست ، ورعل ًخبٔزري اىللق تخـامهل ارلضن ٔبو حىت هؼصاثَ اًلاس َة و ظًصلة ثوحهيَ ًٔلس ئةل 

ٕاىل اًضاُس ، يف هفس َة اًضاُس ما جيـهل حيَس ؾن اذللِلِة ، و رعل ٔلن اًضاُس كس ًبٔذشُا ؿىل ٔبهنا هوغ من 

 ٔبو ما صاتَ . اٍهتسًس ٔبو كس جيول يف حس حاهَ اهَ ًُس حمي زلة اىللق ،

هلرتخ ثبٔسُس بًَٓة ٌَخـاون ادليايئ ثضعَؽ مبِمة ورش اهلحاذئ ألساس َة سلاًة اًضِوذ و اًـمي ؿىل ثلسمي -3

 ارلرباث و ثحاذل اهلـَوماث ؿىل اهلس خوى إلكَميي و اصلويل .

                                      
1
 .346ذ.هواسذ ٔبمحس ايسّي اًضواين،اهلصحؽ اًساتق،ض - 
2
س متس ابهلعاحل الامٌَة ٕلحسى اصلول او اًَِئاث ( من كواؿس الاحصاءاث وألذةل اىل اهلـَوماث اًيت ثخلسم تعفة زسًة واًيت ك119-117ثخعصق اًلواؿس )- 

 اصلًوَة.
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ون مؽ هسؾو ٕاىل اختار دعواث مٌاس حة ًدضجَؽ اًضِوذ اطلٍن صازهوا يف مٌؼٌلث ٕاحصامِة ؿىل اًخـا-4

اًسَعاث اًلضائَة ، و رعل مبيح اذلعاهة ٔبو ؿسم اهللاضات ٔبو ختفِف اًـلوتة ؿَهيم ، ٕاىل خاهة ثوفري اسلاًة 

َة كدي و ٔبزياء و تـس اىلاهكة ، و ًَزم ٔبن ثخضمن ُشٍ  اهلالمئة ٌَضِوذ و بٔفصاذ ؾوائَِم من اًضلوظ و اًرُت

ن و اهلـَوماث اً يت جساؿس ؿىل اًخـصف و ثوفري ُوايث خسًست و اًسٌلخ تبٔذاء اسلاًة اذلفاع ؿىل زسًة اًـياٍو

اًضِاذت من موكؽ حماًس ابس خزسام اًوسائي اًخلٌَة اذلسًثة ، رشظ ٔبن جتسس ُشٍ إلحصاءاث حٌلًة حق اهلهتم 

 يف ثوحَِ ألس ئةل ٕاىل اًضِوذ .

َاانث اولىن ؿَََ اًضاُس هو  ثرسؿة الاس امتغ ٕاىل اًضاُس ، و فصط حؼص اًًرش و اىلافؼة ؿىل زسًة ت -5

 و ذاظة يف حصامئ الاقخعاة و الاؾخساء ادلًيس .

ي -6 ؾلس اهلؤمتصاث و اصلوزاث و اًيسواث ، ورعل ًوضؽ جصامج صلمع اًضِوذ و اًضحااي ومسائي اٍمتًو

اة و حصمية اًـيف  وص حاكث معي مؽ ايلخعّي و اهليؼٌلث اهلسهَة هلساؿست حضااي ادلصامئ اهليؼمة و إلُز

ألزسي و اًضِوذ ألظفال ، وتَان هَفِة حٌلٍهتم ، ًإلذلء ثضِاذاهتم ضس مصحىيب ُشٍ ادلصامئ وؿسم ٕافالهتم 

 من اًـلاة .

ثضمّي مٌاجه لكَاث اًلاهون و مسازش اًرشظة و اهلسازش اًـسىًصة و اهلسزسة اًـََا ٌَلضاء اًخـًصف - 7

ثحاؾِا ، واذللوق والاًزتاماث اهلرتثحة ؿىل ٕاذلء اًضِوذ ابسلاًة ادليائَة ٌَضِوذ ، و إلحصاءاث اًالسم ا

 ثضِاذاهتم ٔبمام اىلامك ادليائَة .

ثلسمي اًخـًوغ اهلايل و اهلـيوي ٌَضِوذ اطلٍن ٔبظَحوا إبظاابث ابًلة ٔبو ابؾخالل اًعحة اًحسهَة ٔبو اًـلََة -8

حاةل وفاهتم ، و ٕاوضاء ظياذًق ذاظة هدِجة إلذلء ثضِاذاهتم يف ادلصامئ دعريت ، و مشول بٔزسمه تشعل يف 

 تشعل .

 كامئة اهلصاحؽ:

  )هواسذ ٔبمحس ايسّي اًضواين،حٌلًة اًضِوذ يف اًلاهون ادليايئ اًوظين و اصلويل)ذزاسة حتََََة ملازهة

 .2014اهلصنز اًلويم ًإلظسازاث اًلاهوهَة،اًعحـة ألوىل ،

 2007دليايئ يف حٌلًة حلوق إلوسان،ذاز ذخةل،ؾٌلن ؾحس  ػل ؿًل ؾحو،ذوز اًلاهون اصلويل ا. 
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  َلوذ رشًف ثس َوين،اًلاهون اصلويل إلوساين،اًخساذالث و اًثلصاث و اًلموط، ذاز اهلس خلدي اًـصيب

 .2003،اًلاُصت 1،ظحـة 

  ز يف جمةل اًصافسٍن ؿامص ؾحس اًفذاخ ادلومصذ و ؾحس ػل ؿًل ؾحو، اىلامك ادليائَة اهلسوةل،حبر مًضو

 .2006ًس ية  29ٌَحلوق،خامـة اهلوظي،اًـسذ 

َة  :اهلوازَق اصلوًَة و اًلواهّيو  اثًثا:اًلصازاث اصلًو

  َة ادليائَة  25/05/1993يف  827كصاز جمَس ألمن اصلويل اهلصمق ، ارلاض إبوضاء اىلوكة اصلًو

 ًَوقسالفِا اًساتلة.

  َة ادليائَة ًصوهسا.، ارلاض إبوضاء اىل18/11/1994يف  955كصاز جمَس ألمن اصلويل اهلصمق  وكة اصلًو

  حول الاظالغ ؿىل الثفاق اهلربم تّي ألمّي اًـام و   228/57كصاز ازلـَة اًـامة ًٔلدم اهلخحست اهلصمق

 حىومة هكحوذاي ٕلوضاء اىلوكة اهلسوةل.

  وغ ارلاض تخلكَف ألمّي اًـام ًٔلدم اهلخحست توضؽ مرش  1315/2000كصاز جمَس ألمن اصلويل اهلصمق

 اًيؼام ألسايس ٌَمحوكة ادليائَة اهلسوةل ًسرياًَون.

  ٕلوضاء اىلوكة ادليائَة اهلسوةل يف ًحيان. 1757/2007كصاز جمَس ألمن 

  2009كواؿس إلحصاءاث و إلزحاث ارلاظة ابىلوكة ادليائَة اهلسوةل يف ًحيان ًـام. 

  خحست.مِثاق ألدم اهل 

 .َة ًَوقوسالفِا اًساتلة  اًيؼام ألسايس ٌَمحوكة ادليائَة اصلًو

 .َة ًصوهسا  اًيؼام ألسايس ٌَمحوكة ادليائَة اصلًو

 .َة اصلامئة  اًيؼام ألسايس ٌَمحوكة ادليائَة اصلًو

  2001ًس ية  359كاهون ٔبظول اىلانٌلث ادلزائَة اٌَحياين زمق. 

 :ذامسا: مواكؽ إلهرتهُت

 http://www.nowlebanon.com/arabic/News.ArchveDetails.aspx?ID.21/1/2011 

 http://www.stltsl.org/X/file/TileRegistry/Library/presidents-reports/annual 

report_ march _2010 _AR. Pdf 11/05/2010. 

http://www.nowlebanon.com/arabic/News.ArchveDetails.aspx?ID.21/1/2011
http://www.stltsl.org/X/file/TileRegistry/Library/presidents-reports/annual
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 صِاًزةالٕ ؿىل اهلعيفاث  اهلًؤف قح

 

 بٔس خارت مساؿست " بٔ" ،سوًنل فضَةل /ألس خارت       

 خامـة سـَست          

  ملسمة : 

و ما حصثة ؾن رعل من حًصة كذعاذي و ثخين مدسٔب حًصة اًخجازت و اًعياؿة، هفذاخ الٕ يف ػي الٕ  

حزاًس الاُامتم ابٕلصِاز اًخجازي ماث، اهليافسة تّي اهلخـامَّي إلكذعاذًّي ًـصط ٔبفضي اهليخوخاث و ارلس

ق و اًرتوجي، و اًيت ٔبظححت متثي معسز ذذي ٌَىثري توظفَ ٔبحس ٔبمه ألوضعة الٕ  كذعاذًة يف جمال اًدسًو

ًىرتوهَة.اًخلََسًة و الامن اهلرشوؿاث، هواكلث إلصِاز اهلخرععة، و وسائي إلصِاز ايلخَفة 
1
 

الثعال، هيسف اهلـَن مبوحدَ ٕاىل ٕاًعال مضمون زساًخَ ٕاىل  إلصِاز اًخجازي وس َةل من وسائي ًـس

 و ًخسذي يفازلِوز، من ذالل اًيط و اًعوزت ٔبو ؿرب اًعوث، من ٔبخي إلؿالن ؾن مٌخوخاثَ و ذسماثَ، 

 فىصايً كاًحا ما ثخضمن معاًل ، طلعل فِيي ٍلوؿة من ألصزاضمعََة ثيفِش اًصساةل الاصِاًزة و جتس َسُا، 

لِا. اطلُيَةس خلالل إلماكهَاث هيسف ٕاىل ا  من ٔبخي اًرتوجي ٌَميخوخاث و ارلسماث تلَة سايذت جسًو

الاصِازاث اًخجاًزة وحوذ حلوق مصثحعة هبا و ثًضبٔ مبياسخهتا، بمٔهِا ثغل اذللوق اًيت ثًضبٔ  ث، ٔبػِص و تشعل

 ى ٕاماكهَة مشولهلؤًفي اًصساةل الاصِاًزة، كري ٔبن ُشا الازثحاظ ًثري مجةل من اًدساؤلث، حول مس

 ابسلاًة اًلاهوهَة اهللصزت ذلق اهلؤًف، و أل ص اهلرتثة ؾن رعل؟  ةالاصِاًز إلتساؿاث

مث ، حتسًس هعاق حؼق اهلؤًؼف ؿؼىل اهلعؼيف الاصؼِازي سُمتٕاهعالكا ذما ثلسم، و ًإلخاتة ؿىل ُشا اًدساؤل، 

 تَان بآثز حق اهلؤًف  ؿىل ُشا اهلعيف.

 

 

                                      
1
 .12، ض. 2015ًوسف ؾوذت كامن اهليعوزي، اًخيؼمي اًلاهوين ًإلؿالانث اًخجاًزة ؿرب إلهرتهت، مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة، اًعحـة ألوىل،  - 
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 ياهلؤًف ؿىل اهلعيف الاصِاز اهلححر ألول : هعاق حق 

اطلي ًخحسذ هعاق حق اهلؤًف ؿىل اهلعؼيف الاصؼِازي مؼن انحِخؼّي : ثخـَؼق ٕاحؼساٌُل ابًيعؼاق  اهلوضؼوؾي 

ؼا حمي ًدٌاول ٔبمؼا اًياحِؼة اًثاهَؼة فذخضؼمن اًيعؼاق اًضراؼ ، ُشٍ اسلاًة اًلاهوهَة و نشا اهلـَاز اهلخحؼؽ ًخلٍصُص

 .هلؤًف ؿىل اهلعيف الاصِازياق ألصزاض اهللصزت هلم حلو اطلي حيسذ 

 ؿىل اهلعيفاث الاصِاًزة ق اهلؤًفذلاهلعَة ألول : اًيعاق اهلوضوؾي 

حق اهلؤًف ُو حق من حلوق اهلَىِة اًفىًصة هيمت حبٌلًة إلهخاح اًفىصي ٔبو اطلُين، و ًلعس تَ:" اذلق 

اهلميوخ ًلك رسط ًلوم إبهخاح رُين مدخىص"
1
حسؿّي ؾن معيفاهتم ألذتَة و ٔبو ُو :" اذلق اهلميوخ ٌَم  

اًفٌَة"
2
 . 

ًلس اس خـمي اهلرشغ ادلزائصي مععَح اهلعيف ٌضللةل ؿىل إلتساغ اًفىصي ٔبو اطلُين، و ؿىل ُشا ألساش 

ف اهلعيف تبٔهَ :" لك معي مدخىص ٔبذيب ٔبو فين ٔبو ؿَمي ٔباًي اكن هوؿَ ٔبو ظًصلة اًخـحري ؾيَ ٔبو ٔبمهَخَ ًـص ميىن ث

"ٔبو اًلصط من ثعيَفَ
3
. 

و معومًا، جضمي حلوق اهلًؤف هوؿّي من اهلعيفاث اًفىًصة اىلمَة كاهوان
4

، و يه : اهلعيفاث ألظََة و 

 .من  ألظياهلض خلة  اهلعيفاث 

اهلخـَؼق حبلؼوق اهلؤًؼف و اذللؼوق اولؼاوزت، ٔبن  05-03ألمؼص مؼن  05و  04ًالحغ ابًصحوغ ٔلحاكم اهلاذثّي 

، ذون ٔبن  -ألظؼََة و اهلضؼ خلة  –ٌَمعيفاث اًفىًصة اهلمتخـة ابسلاًة اًلاهوهَة  اهلرشغ ادلزائصي كس ٔبوزذ ثـساذاً 

مضهنا، فِي رعل ًـين اسددـاذ إلتساؿاث الاصؼِاًزة مؼن ذائؼصت اهلعؼيفاث اهلمتخـؼة  ًسزح اهلعيفاث الاصِاًزة 

 ابسلاًة اًلاهوهَة ذلق اهلؤًف؟

                                      
1
، ض. 2014، حلوق اهلَىِة اًعياؾَة، سَسةل مداحر يف اًلاهون، ذاز تَلُس، رشًلي ورسٍن، حلوق اهلَىِة اًعياؾَة، حلوق اهلًؤف و اذللوق اولاوزت - 

17  . 
2
 . 63، ض. 2011، وخست، 11ٔبمحس ٔبهواز انيج، اسلاًة اًلاهوهَة ذلق اهلًؤف يف اًدرشًؽ اهللصيب، جمةل اذللوق اهللصتَة، اًـسذ  - 
3
 .31ًوسف ؾوذت كامن اهليعوزي، اهلصحؽ اًساتق، ض.  - 
4
اًعاذز  05-03زمق  ألمص و اًيت جضمي حلوق اهلًؤفّي و اًفٌاهّي ؿىل ٕاهخاخاهتم  ألذتَة و اًفٌَة، مبوحة اهلرشغ ادلزائصي حلوق اهلَىِة ألذتَة واًفٌَةهؼم   -

ََة  19يف  ََة  23 اهلخـَق حبلوق اهلًؤف و اذللوق اولاوزت، ح.ز.،  2003حًو  .22-03،  ض. 44، اًـسذ 2003حًو
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ًؼيت مشَؼت حٌلًؼة اهلعؼيفاث اًفىًصؼة تبٔهواؾِؼا و ٔباًي اكن ، امن ألمص اًسؼاتق رهؼٍص 03ت ابس خلصاء مضمون اهلاذ

و ُشا ما ٔبنسثَ ٔبًضا ؾحازت " و اًخـساذ خاء ؿىل سخِي اهلثال ل اذلرص،  رعلا ٔبن  َموضوؾِا، ٌسدضف مضي 

الاصؼِاًزة  ًوخس ما مييؽ من ٕاضؼافة اهلعؼيفاثذما ًـين  ٔبهَ ل من راث ألمص،  04دعوظا " اًوازذت يف اهلاذت 

 ثوافصث فهيا اًرشوظ اًلاهوهَة.اهلعيفاث اىلمَة ؿىل ٔبساش كاهون حٌلًة اهلؤًف، مىت  ٕاىل ثغل

الاصِاًزة، و من مث متخـِا ابسلاًة اًلاهوهَة اًيت ٍىفَِا كاهون حٌلًة إلتساؿاث و ًًدلي ًثحوث حق اهلؤًف ؿىل 

اًضلك  ٍوكن يفو الٓدص صلكي ٔبو مـَاٍزن ٔبحسٌُل موضوؾي ٍمتثي يف ألظاةل، حلوق اهلًؤف ثوافص رشظّي 

ٔبو اهلؼِص ارلازيج ٌَمعيف.
1
 

 إلصِاًزة اهلعيفاثألول : ثوافص ألظاةل يف فصغ اً

صاًي ٕلضفاء اسلاًة اًلاهوهَة ذلق اهلؤًف ؿىل إلتساغ اًفىصي، و كس ٔبصازث ٕاًََ رصاحة  ثـس ألظاةل رشظًا حُو

اهلؤًؼف و اذللؼوق اولؼاوزت، و ًحَؼان مضؼمون ُؼشا  اهلخـَؼق حبلؼوق 05-03ألمؼص مؼن  06و  05و  03 اذتاهل

 اًرشظ ًًدلي حتسًس مفِوم ألظاةل، و مسى ثعحَلِا ؿىل ؾيارص اهلعيف إلصِازي.

 ألظاةلٔبول : ثـًصف 

ًلس اس خلص اًفلَ
2
ؿىل ثـًصف ألظاةل تبهٔنا :" ٕاتساغ ٔبو اتخاكز  فىصي ًـىس اًحعؼمة اًضرعؼَة ٌَمؤًؼف"، و  

ص ، ، جية ٔبن ًربس إلهخاح اطلُين رسعَة مؤًفًَٔلظاةلًضرا وفلا ًِشا اًخـًصف ا سؼواء اكن رعل يف حؼُو

اًفىصت اهلـصوضة ٔبو يف جمصذ ظًصلة اًـصط ٔبو اًخـحري ٔبو اًرتثُة ٔبو ألسَوة.
3
 

و كس ٔبذش اًـسًس من اًفلَ
4
هبشا اًخـًصؼف ؾيؼس حتسًؼسٍ ًرشؼظ ألظؼاةل يف اهلعؼيف الاصؼِازي، ٔبسؼوت تحلِؼة  

 ىًصة ألدصى، حِر اؾخرب إلصِاز مدخىصًا ٕارا اكن ميثي اهـاكسًا ًضرعَة مؤًفَ. اهلعيفاث اًف

                                      
1
 .40، ض. 2011، مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة، تريوث ًحيان، ؾحاذي، اًخضََي إلؿالين اًخجازي و ٔبزؼٍص ؿىل اهلس هتغل، ذزاسـة كاهوهَة تـذؼول ظؼصاوت - 

2
 -  CORONE (F), La protection des créations publicitaires, LEGICOM n° 03, 1994, p. 31. 

3
 .48ًوسف ؾوذت كامن اهليعوزي، اهلصحؽ اًساتق، ض.  - 
4
ٔبهعوان اًياصف،  ; 121، ض. 1991، إلؿالن ؾن اهليخجاث وارلسماث من اًوهجة اًلاهوهَة، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًعحـة ألوىل،  ؾحس اًفضَي َلس ٔبمحس - 

 .61، ض. 1999ًحيان،  هتاذ، ذزاسة حتََََة صامةل، مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة، تريوث،ًة تّي اًلاهون والاحإلؿالانث واًـالماث اًخجازِ 

http://www.arabicbookshop.net/main/CatalogueFilter.asp?auth=Abbadi,%20Batul%20Sarawah&sort=6&type=AUTHOR
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
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ٍصنز ُشا اًخـًصف ؿىل رسعَة اهلؤًف ٔبنرث من ادلِس اطلُين اهلحشول من خاهحَ، طلعل فِو ًًسؼجم مؼؽ تـؼغ 

إلتساؾي، ٕال ٔبهَ كاًحا اهلعيفاث اًفىًصة، ٕال ٔبهَ ل ًخالءم مؽ اهلعيف الاصِازي، اطلي ابًصمغ من متزٍي ابًعاتؽ 

ما ًخـشز ثوافص اًحعمة اًضرعَة ٌَمؤًف فَِ، ٔلهَ جمصذ وس َةل ٌَرتوجي ؾن اهليخجاث و ارلسماث اهلـَن ؾهنا، 

اًلصط مهنا ُو ٕاػِاز دعائط ثغل اهليخجاث و ارلسماث حسة ما ًخالءم مؽ زقحاث اهلس هتَىّي تـَسا ؾن 

 اهعحاؿاث اهلؤًف و هؼصثَ اًضرعَة.

ؿىل رعل، ًخعَة ثعممي اهلعيف الاصِازي رضوزت ثسذي ٔبنرث من مؤًف ٌسؼامه لك مؼهنم جبؼزء مٌؼَ ؿالوت 

 تلَة جتس َسٍ ماذاًي، ألمص اطلي جيـي ظـوتة يف ثوافص اًعاتؽ اًضرا ٌَمؤًف ؿَََ.

صؼِازي، و نٌل ٔبن ثعممي إلصِاز ًمت مبلاتي ٔبحص مـّي، طلا ثعلى اًعفة اهلاذًة ؿىل اًعاتؽ ازلؼايل ٌَمعؼيف الٕ 

تشعل، ثخـؼازط ظحَـخؼَ مؼؽ ثـًصؼف ألظؼاةل توظؼفِا تعؼمة ًضرعؼَة اهلؤًؼف، ٔلن اًعؼفة ازلاًَؼة ٌَمعؼيف 

خَ.اًفىصي حىون انتـة من اهلؤًف راثَ فدضلك امذساذًا ًضرعَ 
 1
 

 ٕاساء ُشٍ ألس حاة اكن لتس من اًححر ؾن ثـًصف بٓدص ًٔلظاةل ًدٌاسة مؽ ظحَـة اهلعيف إلصِازي.

نربامج اذلاسة اليٓل و تيؼوك اهلـَومؼاث، اًؼيت اؿؼرتف  -ػِوز تـغ اهلعيفاث اًخىٌوًوحِة اذلسًثة ًلس ٔباثز 

ظـوتة يف ثعحَق اًخـًصف اًضرا ًٔلظاةل ؿَهيا، ٔلهنؼا  -ًِا اهلرشغ ادلزائصي ابسلاًة ؿىل ٔبساش حق اهلؤًف

 اهلؤًف مصاؿاهتا هليح اهلعؼيف اهلـَومؼاِت متثي ٍلوؿة من اًلواؿس اًصايضَة ٔبو اًفٌَة ٔبو اًحَاانث اًيت ًًدلي ؿىل

 صلكَ اٍهنايئ، و اًيت ًخـشز اهعحاؾِا ابًحعمة اًضرعَة هلؤًفِا.

و بٔ إلتؼساغ ٔبو تخـحري بٓدص :"و مصاؿات ًعحَـة ُشٍ اهلعيفاث مت ثـًصف ألظاةل تبهٔنا:"إلسِام اطلُين ٌَمؤًف"، 

ٔبهَ ٍىفؼي ٍمتخؼؽ اهلعؼيف ابسلاًؼة  "، و ُشا ًـينفىصيالاتخاكز اطلي ل ًخحلق ٕال تواسعة تشل هجس رُين ٔبو 

ٔبن ًخضمن جمِوذ رُين من مؤًفَ حىت و ٕان مل ًـىس رعل تعمخَ اًضرعَة، و ُىشا ًخخّي ٔبن ُؼشا اهلـَؼاز 

 اهلوضوؾي ًامتىش و ظحَـة اهلعيف إلصِازي.

ىفؼي ٔبن ًضؼَف صؼُئًا ٕان رشظ ألظاةل كري ملرتن ثرشظ ادلست، فال ٌضرتظ ٔبن ٍىون اهلعيف خسًؼسًا تؼي ٍ

و ثـؼس ألظؼاةل   ،يف ظًصلؼة اًخـحؼري ٔبويف راثَؼة اهلعؼيفخسًسًا ُمـربًا ؾن هجس رُين حلِلؼي ٌَمؤًؼف، سؼواء 

مسبةٔل واكـَة،  ختضؽ ٌَسَعة اًخلسًٍصة ٌَلايض،
1
ا ابدذالف اهلعيفاث  .و خيخَف ثلسٍُص

2
  

                                      
1
 .51ٕاىل  48ًوسف ؾوذت كامن اهليعوزي، اهلصحؽ اًساتق، ض.  - 
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 ؿىل ؾيارص اهلعيف إلصِازي ألظاةلمـَاز  اثهَا : ثعحَق

و اًعؼوز و اًصسؼوم و اهللؼاظؽ  ما ًخضمن اهلعيف إلصِازي اًـسًؼس مؼن اًـيؼارص اكًضؼـازاث إلصؼِاًزة كاًحا

سواء مٌفصاذًا ٔبو ابمزتاخَ  -اًعوثَة و اهلوس َلِة و ملاظؽ اًفِسًو، و ٍىفي اتخاكز ٔبي ؾيرص من ثغل اًـيارص 

 اسلاًة اًلاهوهَة ٌَمعيف إلصِازي تبهٔكهل. -مؽ ٔبنرث من ؾيرص 

 ضـازاث إلصِاًزة:اً   -1

 مؼن ثخىؼون ؾحؼازت ٔبو مجؼةل :"ؿىل ٔبهؼَ و ًـصف ص َوؿا، إلصِاًزة اهلعيفاث ٔبنرث من إلصِازي اًضـاز ًـخرب

 اذلفغ سِةل ، من ذالل ٕاٍصاذ  ظَلةإلؿالن ؾهنا ؾيس ذسمة ٔبو مٌخوح ٍمتَزي جس خزسم اًلكٌلث من كََي ؿسذ

ا إلصؼؼِازي ابٕلجيؼؼاس و ادذعؼؼاز  اًضؼؼـاز مؼؼن اثعؼؼاف و ابًؼؼصمغ ثسؼؼِوةل مؼؼن كدؼؼي اهلسؼؼ هتغل"، ميىؼؼن ثؼؼشهُص

اسلاًة. رشوظ فَِ حتللت مىت ٔبساش كاهون حق اهلؤًف ؿىل ٌَحٌلًة الألسَوة، ٕال ٔبهَ ًـس حم
3
 

 اًعوز اًفوثوقصافِة:  -2

نثريا ما جسؼ خـمي يف الاصؼِازاث اًخجاًزؼة اًعؼوز اًفوثوقصافِؼة و يه متثؼي ٕاحؼسى اهلعؼيفاث اًفٌَؼة اًؼيت ثؼمت 

مِاكهَىِة، و كس ٔبوزذُا اهلرشغ ادلزائصي مضن اهلعيفاث اهلمتخـة ابسلاًة اًلاهوهَة ذلؼق اهلؤًؼف، و رعل  تعًصلة

ترصف اًيؼص ؾن موضوغ ثؼغل اًعؼوز سؼواء اكهؼت ظؼوز رسعؼَة ٔبو مٌؼاػص ظحَـَؼة ٔبو ظؼوز ٌَميخجؼاث و 

 ارلسماث...ٕاخل

ًصة ٔبو اًفوثوقصافِة ل ثـمتس  ؿؼىل اولِؼوذ اطلُؼين ًإلوسؼان وحؼسٍ، تؼي ثَـؼة و ابًصمغ من ٔبن اهلعيفاث اًخعٍو

ص ثحلى ذامئا حتمؼي ظاتـؼًا رسعؼًَا و ٕاتؼساؾًَا  ًصة ذوزًا زئُس ًَا يف ٕاهخاح اًعوزت، ٕال ٔبن معََة اًخعٍو الةٓل اًخعٍو

ة ٔبذش اًعوزت  و ٕاػِاز اًحـس ازلايل ًِا، و اًخحضري ٌَـمي... ٕاخلًعاحهبا من ذالل ادذَاز اهليؼص و ساًو
4
 

 

                                                                                                                        
1
- TCHOTOURIAN (I), Droit de la publicité et de la promotion des ventes en matière de presse écrite, Edi. 

Publibook, 2004, p. 32. 
2
 .67و  66ٔبمحس ٔبهواز انيج، اهلصحؽ اًساتق، ض.  ; 19رشًلي ورسٍن، اهلصحؽ اًساتق، ض.  - 
3
 .55ًوسف ؾوذت كامن اهليعوزي، اهلصحؽ اًساتق، ض.  - 
4
 .28رشًلي ورسٍن، اهلصحؽ اًساتق، ض.  - 
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 اظؽ اهلوس َلِة:اهلل 

ًعاحة إلصِاز اًخجازي تـغ اهللاظؽ اهلوس َلِة اًيت من صبهٔنا خشة اهدداٍ اهلس هتغل ًالظالغ ؿىل  كاًحا ما

ي حبٌلًة اهلعيفاث اهلوس َلِة و اًيت جضمي لك ٔبهواغ اهلوسؼ َلىص ، و كس اؿرتف اهلرشغ ادلزائإلصِازمضمون 
1
 

 ًلياء ٔبو ظامذة.ألظََة، سواء اكهت ُشٍ اهلعيفاث انظلة ٔبي اب

 يف اهلعيف من ذالل اًخًسؼ َق تُهنؼا     و حمتثي اًـيارص اهلىوهة ٌَمعيف اهلوس َلي و اًيت ثؼِص ٔبظاةل ُشا 

.تُهنٌل : اٌَحن ٔبو اًيلم و إلًلاغ و اًخبًٓف ٔبو الاوسجام اًلامئلك من 
2
 

حمي ٌَحٌلًة اهلوس َلي ن اهلعيف و جتة إلصازت، ٕاىل ٔبهَ لتس من اكرتان اٌَحن ابٕلًلاغ و الاوسجام حىت ٍىو

اًلاهوهَة ذلق اهلؤًف، فاٌَحن ًـس مبثاتة اًخبًَٔف يف اهلعيفاث ألذتَة توظفَ مـَاز ًالتخاكز يف ؿؼامل اهلوسؼ َلى، 

فِؼٌل ميؼثالن إلظؼاز ارلؼازيج اطلي ًؼربس اهلوسؼ َلي ذليؼَ فِؼَ، ذمؼا ًـؼين ٔبن وحؼوذ   الاوسؼجام و إلًلؼاغٔبما  

مـا ذون اٌَحن ًلا اهلعيف من اسلاًة. جامالاوس و إلًلاغؾيرصي 
3

 

 يف صلك مَموشجتس َس إلتساؿاث الاصِاًزة اًثاين :  اًفصغ

ٌضرتظ اًلاهون
4
ٕلضفاء اسلاًة ارلاظة حبق اهلؤًف ؿىل هخاح اًـمي اًفىصي، رضوزت دصوخَ من جمؼال اًفىؼص  

الًِا ٕاىل اًوحوذ، تلغ اًيؼص ؾن صلك ٕاىل ؿامل اًواكؽ اىلسوش، و رعل إبفصاكَ يف ظوزت ماذًة ًؼِص من ذ

ص ٔبو اذلصنة.ابًصمس ٔبو ابًعوث ٔبو ابًىذاتة ٔبو ابو ظًصلة اًخـحري ؾيَ، سواء اكهت  ..ٕاخلًخعٍو
5
  

و تشعل ًخضح، ٔبن كاهون حٌلًة حق اهلؤًف حيمي ٔبصاكل إلتساغ فلط، ٔبمؼا ألفؼاكز فؼال حمتخؼؽ ابسلاًؼة ٕال ٕارا 

ؾيَ ابهلعيف جتسسث يف صلك ماذي مَموش اهلـرب
6

ألمؼص مؼن  07، و ُؼشا مؼا ٔبنسثؼَ ثضؼلك رصحي اهلؼاذت 

، اًيت هعت ؿىل ؿسم حٌلًة ألفاكز ٕال من ذؼالل اًضؼلك اطلي مت فِؼَ اًخـحؼري ؾهنؼا، و  03-05 اًساتق رهٍص

                                      
1
 زيّي مـًا.ًلعس ابهلوس َلى فن ثًس َق ٔبهلام ظوث إلوسان ٔبو الٓلث اهلوس َلِة ٔبو ال -
2
اًفٌَة، سَسةل  فصحة سزاوي ظاحل، اًاكمي يف اًلاهون اًخجازي ادلزائصي، اذللوق اًفىًصة، حلوق اهلَىِة اًعياؾَة و اًخجاًزة، حلوق اهلَىِة ألذتَة و - 

 .424، ض. 392، زمق 2006كاهون ألؾٌلل، ٕاجن ذضلون، اًعحـة اًثاهَة، 
3
 .25رشًلي ورسٍن، اهلصحؽ اًساتق، ض.  - 
4
ََة  19اًعاذز يف  05-03زمق  من ألمص 07اهلاذت  -   اهلخـَق حبلوق اهلًؤف و اذللوق اولاوزت، ساًف اطلهص. 2003حًو
5
 .18رشًلي ورسٍن، اهلصحؽ اًساتق، ض.  - 
6
 .292، ض. 2012جعة ادلَاليل، ٔبسماث حلوق اهلَىِة اًفىًصة، ذاز ارلضلوهَة،  - 
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فص ٌرسي ُشا الاسددـاذ ؿىل مجَؽ ألفاكز مبا فهيا ثغل إلصِاًزة، ذما ًـين ٔبن ٔبحاكم كاهون حلوق اهلؤًف ل ثو 

اسلاًؼؼة  اًلاهوهَؼؼة ٔلحصؼؼاة اًفىؼؼصت الاصؼؼِاًزة
1

 ، و ٕامنؼؼا ثلذرصؼؼ فلؼؼط ؿؼؼىل حٌلًؼؼة اًضؼؼلك اًخـحؼؼريي ٌَمعؼؼيف

 .إلصِازي

ٕان اسددـاذ ألفاكز إلصِاًزة تشاهتا من هعاق اسلاًة اًلاهوهَة ذلق اهلؤًف، ًعؼصخ جسؼاؤل حؼول مؼسى اجسؼاغ 

؟ُشٍ ألفاكز ًُضمي اًعصق و ألساًَة إلصِاًزة ممفِو 
2 
 

ًلس ٔبػِص اًواكؽ اًـمؼًل دلؼوء اًرشؼاكث اًخجاًزؼة و نؼشا اهليخجؼّي و اهلؼوسؿّي ٌَسؼَؽ و ملؼسيم ارلؼسماث، ٕاىل 

خلسمي اًِسااي ن اس خـٌلل اًـسًس من اًعصق و ألساًَة إلصِاًزة اًيت جساؿس يف حصوجي ثغل اًسَؽ و ارلسماث، 

كذياء اهليخوخاث و ارلسماث اهلـَن لغل و ذفـَ و اهلساتلاث و حسوابث اًَاهعُة، هبسف خَة اُامتم اهلس هت

ؿىل اًِسااي ٔبو اًلمية اهلاًَة اهللسمة من ادلِة اهلـَية. و حيعيؾهنا، ؿىل ٔبمي ٔبن حياًفَ اذلغ 
3
  

ة مسددـست من هعاق اسلاًة حبق اهلؤًف، ٔلهنا ل ثـؼسو ٔبن حىؼون جمؼصذ صِاًزًواكؽ، ثـس ثغل اًعصق الٕ و يف ا

 الاس خـاهة هبؼا تلَؼة اًؼرتوجي ٌَميخجؼاث و ارلؼسماثٔبفاكز و ٔبساًَة ًمت
4

 05-03ألمؼص مؼن  07، ظحلؼا ٌَؼٌلذت 

، تيعِا رصاحؼة ؿؼىل ؿؼسم حٌلًؼة : "... ألسؼاًَة و ٕاحؼصاءاث اًـمؼي و ٔبمناظؼَ اهلصثحعؼة إبتؼساغ  اًساتق رهٍص

 اهلعيفاث اًفىًصة حبس راهتا..."

َؼة اكهلسؼوذاث و كس ًخعَة ثعممي إلصِاز لس امي ابًًس حة ٌَضـازانٌل  ث إلصؼِاًزة الاسؼ خـاهة مبرععؼاث ٔبًو

ا،  و نشعل اهلعيفاث إلصِاًزة اًسمـَة اًحرصًة اًيت ًلذيض ثعؼمميِا وضؼؽ خمعؼط ٔبسؼايس اًصسوماث و كرُي

ٍصمس ٍلوغ اٌَلعاث ٌَفنل إلصِازي ثضلك جسَسًل و افرتايض ؿىل وزق و اهلسمى تــاًسٌُاًزو، اطلي ًؼو ح 

ِا متَِسًا ٕلػِاٍز ابًضلك اٍهنايئثفاظَي إلصِاز لك 
5

، فِي حتؼغ ُؼشٍ ايلععؼاث ابسلاًؼة وفلؼا ًلؼاهون حلؼوق 

 اهلؤًف؟

                                      
1
من  133ٕاىل  124ًزة تـس ورشُا يف إلصِاز اًخجازي من ذالل وس ََخّي: ٕاما ؿىل ٔبساش ذؾوى اهلسؤوًَة اًخلعرًية )اهلواذ ميىن حٌلًة ألفاكز إلصِا - 

 من اًلاهون اهلسين(.  142و  141اًلاهون اهلسين( و رعل يف ٕاظاز اهليافسة كري اهلرشوؿة، ٔبو ؿىل ٔبساش ذؾوى إل صاء تال سخة )اهلاذثّي  
2
 -  CORONE (F), op. cit.,, p. 31. 

3
 .39ًوسف ؾوذت كامن اهليعوزي، اهلصحؽ اًساتق، ض.  - 

4
 - BETTATI (CH.)  et WILHELM(P.), La protection des idées publicitaires, in Légipresse, n° 248, janvier-février, 

2008, p. 05.   
5
 .42ًوسف ؾوذت كامن اهليعوزي، اهلصحؽ اًساتق، ض.  - 
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، هبؼشٍ ايلععؼاث و  05-03ألمؼص مؼن  04ًلس اؿرتف اهلرشغ ادلزائؼصي رصاحؼة مبوحؼة اهلؼاذت  اًسؼاتق رهؼٍص

 اًلاهوهَة ظحلا ًِشا ألمص.وظ رش اً اهلسوذاث هكعيفاث فىًصة، ذما ًـين ٔبهنا جس خحق اسلاًة، ٕارا ثوافصث فهيا 

 ؿىل اهلعيفاث الاصِاًزة ق اهلؤًفذلاهلعَة اًثاين : اًيعاق اًضرا 

اطلي ثثخت هل  اًضرطحتسًس يف  ،الاصِازي اهلعيفق اهلًؤف ؿىل ذلاًيعاق اًضرا  ثربس ٔبمهَة ذزاسة

اًة اهللعوذت مٌَ، و يف ُشا من ٔبخي حٌلًخَ و اس خلالهل وفلا ٌَل، ُشا اهلعيفاذللوق اهللصزت ٌَمًؤف ؿىل 

 فصذي ٔبو مذـسذ اهلؤًفّي.  الاصِازي اًعسذ سُمت اٍمتَزي تّي ما ٕارا اكن اهلعيف

 اًفصذي الاصِازياًفصغ ألول : حتسًس اهلؤًف يف اهلعيف 

اهلعيف اًفصذي ُو رعل اهلعيف اطلي ًيفصذ تخبًَٔفَ رسط واحس و ٌس خلي ابذللوق اهلرتثحة ؿَََ ذون بٔن 

 هيا ٔبحس، سواء اكن رسط ظحَـي ٔبو مـيوي.ٌضازنَ ف

 ٔبول : اهلؤًف رسط ظحَـي

اًعحَـي اهلحخىص اًفـًل ًإلهخاح اطلُين يف مجَؽ اهلعيفاث اًفىًصة اهلمتخـة ابسلاًة اًلاهوهَة ذلق اًضرط ًـس 

صزُا كاهون اهلؤًف، مبا فهيا اهلعيفاث الاصِاًزة، حِر ًمت وسة اهلعيف ٕاًََ و ٍمتخؽ جبمَؽ اذللوق اًيت ًل

 حلوق اهلًؤف. 

مؤًف اهلعيف ألذيب ُو ٔبن ساًف اطلهص،  05-03من ألمص  12هلاذت اؾخرب اهلرشغ ادلزائصي مبوحة ا

كاتةل ٕلزحاث  -كاهوهَة  مٌَ كًصية 13اطلي ٔبتسؿَ، و حٌلًة ٌَوضؽ اًؼاُص ٔبكامت اهلاذت اًعحَـي اًضرط 

َ ٔبو ًضـَ تعًصلة مرشوؿة يف مذياول ازلِوز بٔو مفاذُا ٔبن اًضرط اطلي ًرصخ ابهلعيف ابمس -اًـىس 

اطلي ًلسم ثرصحيا ابمسَ صلى اصلًوان اًوظين ذللوق اهلًؤف و اذللوق اولاوزت، ًـس ماًاكً ذللوق اًخبًَٔف.
1
 

نٌل ٔبكامت اًفلصت اًثاهَة من هفس اهلاذت، كًصية كاهوهَة ثليض تبٔهَ يف حاةل ورش اهلًؤف ذون ٕامس مؤًفَ  فٕان 

  .ًـس ذمثاًل هلاعل اذللوق، تعًصلة مرشوؿة يف مذياول ازلِوز اهلعيف ًضؽطلي اًضرط ا

 

                                      
1
، ض. 2014ش َلس، اًيؼام اًلاهوين ًإلصِاز ؾن اهليخجاث و ارلسماث، ذزاسة ثبٔظَََة ًإلصِاز اًخجازي، ذاز ادلامـة ادلسًست، إلسىٌسًزة مرص، توزا - 

228. 
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 اثهَا : اهلؤًف رسط مـيوي

ٕان اهلعيف اًفىصي حمي حق اهلؤًف ٍصتط ابلتخاكز و إلتساغ اطلُين وحوذًا و ؿسمًا، و ُشا ما ل ًخعوز 

صيابًًس حة ٌَضرط اهلـيوي، و ابًصمغ من رعل، اؿرتف اهلرشغ ادلزائ
1
إبماكهَة اندساة ُشا اًضرط ًعفة  

اهلؤًف، حِر ٔبوزذ تـغ اذلالث اًيت مٌحَ فهيا حلوق اهلؤًف، و مهنا حاةل اهلعيف ازلاؾي
2

، و حاةل 

اهلعيف اهلحخىص من ٔبصزاض ؿامَّي صلى رسط مـيوي
3

، و نشا حاةل ورش اًضرط اهلـيوي هلعيف سواء 

إبمسَ ٔبو تسون امس مؤًفَ.
4
  

 ُشا اًعسذ، ٕاىل ٔبن اًضرط اهلـيوي ل ٍىدسة ظفة اهلؤًف تعفة ٔبظََة يف لك ُشٍ جتة اهلالحؼة يف

اذلالث اًيت متيح هل ٕاماكهَة اٍمتخؽ حبلوق اهلؤًف، رمٌل اكن اصلوز الاجيايب اطلي ًلوم تَ ٕلجناس اهلعيف مبا ميَىَ 

اًفـًل اًعحَـي، فِشا ادلِس ُو اطلي من كسزاث ماًَة و ثوحهيَة، ٔلهَ مل ًلم ابدلِس اطلُين اطلي ًحشهل اهلؤًف 

ًربس ادلاهة إلتساؾي يف رسعَة اهلؤًف اذللِلي، ؿىل ادلاهة اهلاذي اهلمتثي يف اًخاكًَف اهلاًَة اًيت جس خَزرما 

معََة ٕاهخاح اهلعيف اًفىصي و ورشٍ.
5
  

ِازي اهلمتثي يف و من مث، ميىن اًلول ٔبن مععَح اهلؤًف ل ًلذرص فلط ؿىل اهلحخىص اًفـًل ٌَمعيف الاص 

 اًضرط اًعحَـي، تي ًخـساٍ ًُضمي اًضرط اهلـيوي نٌل يف اذلالث اهلشهوزت ٔبؿالٍ.

 ازلاؾي و اهلضرتك الاصِازياًفصغ اًثاين : حتسًس اهلؤًف يف اهلعيف 

من  يف ثعممي إلصِاز و جتس َسٍ ماذايً مهنم الاصِازي ثسذي ؿست مؤًفّي ٌسامه لك واحس  ًلذيض اهلعيف

ألمص اطلي ٌس خَزم ، تسءا من اهلـَن و اهلعمم مث ايلصح وظول ٕاىل واكةل إلصِاز، صاخَ ثضلكَ اٍهنايئٔبخي ٕاد

حتسًس اًعحَـة اًلاهوهَة ًِشا اهلعيف ًحَان مسى ٕاماكهَة اؾخحاٍز من كدَي اهلعيفاث ازلاؾَة ٔبو اهلضرتنة، و 

 من مث حتسًس بٔحصاة حق اهلؤًف فَِ. 

 

                                      
1
من 12/2اهلاذت  - 

 
اهلخـَق حبلوق اهلًؤف و اذللوق اولاوزت. 05-03زمق  ألمص

 

2
من 18/3اهلاذت  - 

 
 لوق اهلًؤف و اذللوق اولاوزت.اهلخـَق حب 05-03زمق  ألمص

3
من 19اهلاذت  - 

 
 اهلخـَق حبلوق اهلًؤف و اذللوق اولاوزت. 05-03زمق  ألمص

4
من 13اهلاذت  - 

 
 اهلخـَق حبلوق اهلًؤف و اذللوق اولاوزت. 05-03زمق  ألمص

5
 .68ًوسف ؾوذت كامن اهليعوزي، اهلصحؽ اًساتق، ض.  - 
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 ازلاؾي  الاصِازي اهلعيف ٔبول : حتسًس اهلؤًف يف

، اهلعيف ازلاؾي تبٔهَ اهلخـَق حبلوق اهلؤًف و اذللوق اولاوزت 05-03زمق  ألمصمن  18ؾصفت اهلاذت 

"، و ًرشٍ ابمسَو ٕارشافَ و ً  ـيويم ظحَـي ٔبو :"اهلعيف اطلي ٌضازك يف ٕاتساؿَ ؿست مؤًفّي مبحاذزت رسط 

 كس اس خَزمت ثوافص اًرشوظ اًخاًَة:

 يف ٕاتساغ اهلعيف اًفىصي. : ثـسذ اهلؤًفّي اهلسامهّي ٔلولاًرشظ ا

ًرشٍ و حتت ٕارشافَ و ٕاذازثَ و ً  ـيويم ظحَـي ٔبو : ًمت ٕاتساغ اهلعيف اًفىصي مبحاذزت رسط  اًرشظ اًثاين

، و رعل ابًلِام مبِمة ثيؼمي و ثوحَِ و ثًس َق معي اهلسامهّي يف ٕاهخاح اهلعيف ازلاؾي.ابمسَ
1
 

يف ٕاتساغ اهلعيف اًفىصي ذون ٔبن خيول ٔباًي مهنم  هسماح  و ثساذي معي اهلؤًفّي اهلسامهّي: إ  اًرشظ اًثاًر

 حق ذمزي يف ٍلي اهلعيف اهليجز.

عحَـي بٔو اً  و تخوافص اًرشوظ اًساتلة ًخحلق وحوذ اهلعيف ازلاؾي، و من مث ثثخت حلوق اهلًؤف ٌَضرط

.ا مل ٍىن ُياك رشظ خماًفم ،اطلي كام إبهخاخَ و ٕاجناٍس و ورشٍ ابمسَ ـيوياهل 
2
 

اهلعيفاث ازلاؾَة، و ُو اًوضؽ اًلاًة يف جمال إلصِاز  مضناهلعيف الاصِازي  حٕاذزاميىن  و ؿَََ،

اًخجازي، حِر ٌضرتك فَِ ؿست ٔبصزاض من معوزٍن و زسامّي و فٌاهّي و خمصخّي و مـَلّي... حتت 

الاصِازي مىت ٔبهخجخَ و ٔبجنزثَ و ورشثَ ابمسِا. مؤًفة ًإلتساغ ُشٍ ألذريتثـس و ٕارشاف واكةل إلصِاز، 
3
 

ٔبما ٕارا كام اهلـَن ابٕلهخاح و اًخعممي و الاجناس و واكةل إلصِاز ابًًرش، ففي ُشٍ اذلاةل ل ًـس رعل معيف 

. من ألمص 14حٌلؾي و ٕامنا معيف مصهة خيضؽ ٔلحاكم اهلاذت  اًساتق رهٍص
 4 

 

 

                                      
1
 .453، ض. 409اًساتق، زمق فصحة سزاوي ظاحل، اهلصحؽ  - 
2
. 05-03من ألمص  18/3اهلاذت  -   اًساًف رهٍص
3
 .128، اهلصحؽ اًساتق،  ض. ؾحس اًفضَي َلس ٔبمحس - 
4
 .232ض.  توزاش َلس، اهلصحؽ اًساتق، - 

http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
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 اهلضرتك ِازيالاص اثهَا : حتسًس اهلؤًف يف اهلعيف 

ا ؿست مؤًفّي، ذون ٔبن خيضـوا يف معَِم  يه:" اهلعيفاث اهلعيفاث اهلضرتنة اًيت ٌضازك يف ٕاتساؾِا و ٕاجناُس

اهلعيف  "، تياء ؿىل ُشا اًخـًصف ًعـة ٕاذذالًصكاتة ٔبو ثوحَِ ٔبو ثيؼمي رسط بٓدص ظحَـَا ٔبو مـيواي

 .اكةل إلصِازاهلوخَ و ُو و ، هؼصا ًوحوذ اًضرط الاصِازي يف ٕاظاز اهلعيفاث اهلضرتنة

اكةل ًمت مبحاذزت من اهلـَن اطلي ٍصقة ابٕلؿالن ؾن مٌخجاثَ و ذسماثَ، ٕال ٔبن و  اهلعيف الاصِازيٕان ٕاجناس  

، و من مث فٕان حىَِف  إلصِاز اهلعيف يه اًيت حتسذ اهلسامهّي يف ٕاؿساذ اهلعيف و ثوحهيِم يف ٕاجناٍس

، ٕار جيصذُا من اصلوز اهلًسق و اكةل إلصِازلوق اهلـَن و و تبٔهَ معيف مضرتك فَِ مساش حب الاصِازي

اهلوخَ اطلي ميازساهَ يف ٕاجناس ُشا اهلعيف.
1
   

جتسز إلصازت ٕاىل ٔبن اهلرشغ ادلزائصي
2
، و ٔبدضـَ اهلعيفاث اهلضرتنةكس اؾخرب اهلعيف اًسمـي اًحرصي من  

ؿسم وحوذ اًضرط اهلوخَ، نٌل وضؽ اهلرشغ يف هؼارما اًلاهوين هلـَاز الاصرتاك ترصف اًيؼص ؾن وحوذ ٔبو 

كامئة حتسذ ألصزاض اطلٍن ًخـّي ؿسمه مضرتنّي يف ٕاجناس اهلعيف اًسمـي اًحرصي.
3
 

ٔبن ًخزش وظف اهلعيف اًسمـي اًحرصي، ٕار كاًحا ما ًخضمن  الاصِازيتياء ؿىل رعل، ميىن ٌَمعيف  

يس ؾصضِا، نٌل ُو اذلال ابًًس حة ًٔلفالم الاصِاًزة و ٍلوؿة من اًعوز اهلخخاتـة اًيت ثـعي اهعحاؿًا ابذلصنة ؾ 

نشا اًصسائي إلؿالهَة اًيت ًمت جهثا ؿرب الاهرتهت.
 4
  

  الاصِاًزة اهلعيفاثبآثز زحوث حق اهلؤًف ؿىل اهلححر اًثاين : 

تخؼؼوافص اًرشؼؼظّي اًسؼؼاتلّي ميؼؼيح اهلرشؼؼغ 
5
 رمؼؼٌل اكن هوؿؼؼَ و ذزخؼؼة ٌَمعؼؼيف الاصؼؼِازي اسلاًؼؼة اًلاهوهَؼؼة، 

اس خحلاكَ
6
و ظًصلة ثـحرٍي 

1
و ثوحهيَ 

2
،  و نشعل ذون اصرتاظ اًلِام إبحصاءاث ٕاذاًزة مـَية، ٕار مبجصذ ثبًَٔفؼَ 

حيغ ابسلاًة اًلاهوهَة ثَلائًَا.
3
 

                                      
1
 .77ًوسف ؾوذت كامن اهليعوزي، اهلصحؽ اًساتق، ض.  - 
2
من 16اهلاذت  - 

 
اهلخـَق حبلوق اهلًؤف و اذللوق اولاوزت. 05-03زمق  ألمص

 

3
 .450، ض. 406مق فصحة سزاوي ظاحل، اهلصحؽ اًساتق، ز - 
4
 .81و  80ًوسف ؾوذت كامن اهليعوزي، اهلصحؽ اًساتق، ض.  - 
5
 ساًف اطلهص. 05-03زمق  من ألمص 2/03اهلاذت  - 

6
ا اًلاهون و ٕامنا حصحؽ ٔلرواق ازلِوز. -   ًلعس ابس خحلاق اهلعيف كميخَ اًثلافِة و اًـَمَة، و يه مسبةٔل ل ًلسُز
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و ٔبدؼصى  ،اذًؼةراث ظؼاتؽ مؼايل جسؼمى ابذللؼوق اهللؼوق حبالاصؼِازي  إلتساغمًؤف  ، متخؽرعل و ًرتثة ؾن

ة.اهل راث ظاتؽ رسا جسمى ابذللوق   ـيًو

  الاصِازياهلعيف هلؤًف اذللوق اهلاذًة اهلعَة ألول: 

، ًًدلي تساًة ٕاجصاس ٍلؼوغ اًسؼَعاث اًؼيت ثثخؼت ٌَمؤًؼف الاصِازياهلعيف هلؤًف اذللوق اهلاذًة  صلزاسة 

 ؿىل ُشا اهلعيف، مث حتسًس مضمون اذلق اهلاذي ٌَمؤًف ؿىل معيفَ الاصِازي. 

 اهلعيف الاصِازيهلؤًف ذي اًفصغ ألول : سَعاث اذلق اهلا

ملاتي ما تشهل من هجس رُين  اس خلالل مؤًفَ و اذلعول ؿىل ؿائس مايل الاصِازياهلعيف هلًؤف حيق  

و كس حسذ اهلرشغ ادلزائصي، ٕلجناس ُشا اهلعيف
4
لوق اهلاذًةاًسَعاث اًيت ختوًِا اذل 

5
 :  ٌَمًؤف فامي ًًل 

  من ذالل ثثخِخَ ؿىل ٔبًة ذؿامة ٔبو وس َةل اصِاًزة ، يف ؿست وسخ الاصِازياذلق يف اس خًساد اهلعيف

 اس خثٌاًءا ٌسلط ُشا اذلق يف حالث حمسذت كاهوان جضمي : ىل ازلِوز، و إ ًعاهل جسمح ابٕ 

ٍص ٔبو حصمجخَ ٔبو اكذحاسَ ٕارا اكن ًالس خـٌلل  .1 هلي اهلعيف ًلصط ذاض بٔي ؾيس اس خًساذَ ٔبو حتٍو

.اًضرا
6
  

اهلـازضة و اىلااكت  هلهل ًلصطًق الاكذحاش ٔبو الاس خـازت، ٔبو هلي اهلعيف ًلصط ؿام نيلهل ؾن ظص  .2

و اًاكٍزاكثرياًسادصت 
7
  .-اًيت هتسف ٕاىل حـي اهلعيف ألظًل حمي ُزل و حضم من كدي ازلِوزو  - 

.هلي اهلعيف من كدي ٔبهجزت إلؿالم ًِسف جتازي ٔبو ًلصط زلايف ٔبو كضايئ ٔبو ٕاذازي .3
8
  

                                                                                                                        
1
 ٔبو مـرب ؾيَ تبٔي ظًصلة ٔبدصى اكًعوث ٔبو اذلصنة ٔبو اًعوزت.سواء اكن مىذواب ٔبو صفواي  - 

2
 سواء وخَ ٔلقصاط ثـَميَة ٔبو زلافِة ٔبو جتاًزة ٔبو ًعاحل اهليفـة اًـامة... - 
3
- TCHOTOURIAN (I), op. cit., p. 32. 
4
 ساتق اطلهص. 05-03زمق  من ألمص 28و  27اهلاذثّي  - 
5
 مؤكت و كاتي ٌَخرصف فَِ، و كاتي ٌَخياسل ؾيَ.  ٍمتزي اذلق اهلاذي ٌَمًؤف تبٔهَ حق  - 
6
 ساًف اطلهص. 03-05من ألمص  41اهلاذت  - 
7
 من هفس ألمص. 42اهلاذت  - 
8
 من راث ألمص. 51ٕاىل  45اهلواذ من  - 
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  ٕاىل ازلِوز يالاصِاز اذلق يف ٕاتالػ اهلعيف
1
تبًٔة وس َةل من ذالل ؾصضَ و وضـَ حزي اًخساول، و  

 . ًالظالغ ؿَََ ًمت رعل من ذالل ٕاًعاهل ٌَجمِوز ؿرب وسائي إلصِاز ايلخَفة

  ي اهلعيف الث اهلسذةل  نرتمجخَ و اكذحاسَ الاصِازياذلق يف حتًو ا من اًخحًو و ٕاؿاذت ثوسًـَ، و كرُي

.معيفاث مض خلة من ألظي ؿىل اهلعيف، و اًيت ًخوصل ؾهنا
2

 

 ة من مثن تَؽ ٔبو ٕاؿاذت تَؽ معيفَ ألظًل ، و ثلسز وس حة مضازنة حق اًخددؽ ٌَحعول ؿىل وس حة مئًو

.، ًىن ُشا اذلق ذاض فلط مبعيفاث اًفٌون اًدضىََِةعيفاهل ٕاؿاذت تَؽ من مدَف تَؽ ٔبو  %05اهلؤًف تؼؼ 
 3
 

حة هلًؤف اهلعيف الاصِازي، يه ظـوتة ثعحَق الاس خثٌاء ٕان ٔبمه إلصاكلث اًيت ثعصهحا ُشٍ اذللوق ابًًس  

اًوازذ ؿىل حق الاس خًساد يف اًًضاظ الاصِازي، ٔلن ُشا الاس خثٌاء ميثي حؼص ؿىل حلوكَ اهلاًَة.
4
  

 اهلعيف الاصِازياًفصغ اًثاين : مضمون اذلق اهلاذي هلؤًف 

، و ًـس مؤًفًا ًِشا اهلعيف و ممتخـًا اًفىصي من كدي رسط ظحَـياهلعيف ثمت معََة إلتساغ اًفـًل يف  

اهلايل ٌَمعيف، فِي  لابهلزااي و اًسَعاث اًيت مييحِا هل كاهون حٌلًة حق اهلًؤف، مبا فهيا اذلق يف الاس خلال

 جرسي ُشٍ اًلاؿست ؿىل اهلعيف الاصِازي؟

و ؿالكهتا ابهلًؤف معمم  ًإلخاتة ؿىل ُشا اًدساؤل ًًدلي اًخفصكة تّي ؿالكة  واكةل إلصِاز ابهلـَن من هجة،

 اهلعيف الاصِازي اطلي ًخـامي مـِا من هجة ٔبدصى.

 

 

                                      
1
 اًوضؽ ٌَخساول، ٔلهنٌل اذلق يف ؾن الاس خًساديف  اذلق فعي نٌل متيؽ ابًخبٔخري، ذمازسة اذلق يف ؾصضَ ٌَخساول اهلًؤف، ؿىل اهلعيف إلصِازي متيؽ جماهَة - 

ؾن  ابًخياسل معحواب ٍىون ٔبن يف اس خًساذَ ذون ؾن حلَ ًدٌاسل ل ميىن هلًؤف ُشا اهلعيف ٔبن الٓدص، طلعل ؾن ٔبحسٌُل ميىن فعي مرتاتعان ل حلان

 ٌَخساول. يف وضؽ اهلعيف حلَ
2
 .122، ض. 2007ألذتَة و اًفٌَة و اًعياؾَة،  ذًوان اهلعحوؿاث ادلامـَة، فاضًل ٕاذٌزس، اهلسذي ٕاىل اهلَىِة اًفىًصة، اهلَىِة  - 
3
 .48رشًلي ورسٍن، اهلصحؽ اًساتق، ض.  - 
4
 .228توزاش َلس، اهلصحؽ اًساتق، ض.  - 
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 ول : ؿالكة واكةل إلصِاز ابهلـَنبٔ 

يف ؿالكهتا مؽ اهلـَن سواء اكهت مسساز هل ٔبو ملاول ٔبو وهَي ؿاذي بٔو  إلصِاز رمٌل اكن اهلصنز اًلاهوين ًواكةل

و وضـَ حتت ثرصفَ ًلصط اس خـٌلهل  اهلعيف الاصِازيإبجناس ٕاجتاٍ اهلـَن واكةل وهَي ابًـموةل، ثَزتم ُشٍ اً

يف ُشٍ اًـالكة يه اهلؤًف ًإلتساغ  واكةل إلصِازيف اًرتوجي هليخجاثَ و ذسماثَ، تياء ؿىل رعل، ثـس 

ة الاصِازي، و ٔبي رشظ ًليض تيلي حلوق اًخبًَٔف  ٕاىل اهلـَن ًـس ابظال، ًىن ًحلى ٌَمـَن حق اهلـيًو

. 05-03من ألمص  19الاصِازي حس امب كضت تَ اهلاذت اس خلالل اهلعيف   اًساتق رهٍص

 اهلؤًف اثهَا : اًـالكة تّي واكةل إلصِاز و 

، مىت ٕاختشث ظفة اًضرط اهلوخَ يف َمعيف الاصِازيمبحارشت اذللوق اهلاًَة ٌ  واكةل إلصِازجس خبٔ ص 

ٕاىل اًخياسل من ألصزاض اهلسامهّي يف  ، ذون اذلاخةٔبهخجخَ و ٔبجنزثَ و ورشثَ ابمسِاازلاؾي ٕارا اهلعيف 

ٕاجناس ُشا اهلعيف )اهلؤًفّي(، و جس متس ُشا اذلق يف الاس خلالل اهلايل مدارشت تيط اًلاهون
1

، و من مث جيوس 

ًِا اًخرصف تشعل اهلعيف تبًٔة وس َةل حصاُا مٌاس حة ذلسن اس خلالهل ماذاًي.
 2
 

ا ؿست مؤًفّي، اهلعيف الاصِازي يف ٕاظاز اهلعيفاث  و ٕارا مت اجناس اهلضرتنة، اًيت ٌضازك يف ٕاتساؾِا و ٕاجناُس

ذـوذ حلوق مَىِة ، ف ذون ٔبن خيضـوا يف معَِم ًصكاتة ٔبو ثوحَِ ٔبو ثيؼمي رسط بٓدص ظحَـَا ٔبو مـيواي

اهلعيف اهلضرتك ٕاىل مجَؽ مؤًفَِ و متازش مضن اًرشوظ اهلخفق ؿَهيا، و ٕارا مل ًمت الثفاق ثعحق ٔبحاكم حاةل 

اًض َوغ
3
.  

ٔبما اس خلالل اهلعيف فِىون ًواكةل إلصِاز وحسُا ما مل ٍىن ُياك رشظ خماًف
4
ًـس لك من  تشعل،و  

صازك يف ٕاجناس إلتساغ الاصِازي اكهلعوز و اًصسام و اهلعمم، مؤًفا هل و حمخفؼا حبق مَىِخَ، و ًُس ٌَواكةل 

سوى الاس خلالل اهلاذي ٌَـمي.
5
  

                                      
1
من 18اهلاذت  - 

 
اهلخـَق حبلوق اهلًؤف و اذللوق اولاوزت. 05-03زمق  ألمص

 

2
 .85اًساتق، ض.  ًوسف ؾوذت كامن اهليعوزي، اهلصحؽ - 
3
. 05-03من ألمص  15اهلاذت  -   اًساًف رهٍص
4
 اهلشهوز ٔبؿالٍ. 05-03من ألمص  19اهلاذت  - 

5
- TCHOTOURIAN (I), op. cit., p. 32. 
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تعفة مدارشت ٕارا  الاصِازي اٍمتخؽ حبلوق الاس خلالل اهلايل ٌَمعيف إلصِاز ؿالوت ؿىل رعل، ميىن ًواكةل

اًسمـي اًحرصي. اهلعيف الاصِازياختش ُشا اهلعيف وظف 
1
 

ِـس مؤًفِا اًضرط اطلي ٔبتسؾِا ًىن مؽ مصاؿات ف اهلعيفاث اهلصهحة،  يف ٕاظازاهلعيف الاصِازي  و ٕارا مت اجناس

 إلصِاز اًيت ثخذىص اهلعيف اهلصهة من ذالل اًـامَّي صلهيا مؽ حلوق اهلعيف ألظًل، فلاًحا ما حصثحط واكةل

ص و ثلَري ُشا اهلعيف ملاتي حعول مؤًفَ ؿىل معوةل حمتثي كاًحا  مؤًف اهلعيف ألظًل تـلس خيول ًِا حتٍو

يف وس حة من ألزابخ اىلللة.
 2
 

خيخَف ابدذالف مصنز  ٔبما ٕارا اكن اهلعيف فصذي ٌس خلي تخعمميَ رسط واحس )مؤًف( فلط، فٕان ألمص

 و فامي ٕارا اكن ؿاماًل صلهيا بٔم مس خلاًل ؾهنا. إلصِاز ُشا اهلؤًف )معمم إلصِاز( يف ؿالكذَ مؽ واكةل

 :واكةل إلصِاز اهلًؤف اًـامي صلى -1

ذ معي، حبَر ًياظ ًلك واحس مهنم و ـلاًخجازي تإلصِاز ؿست ٔبصزاض ٕلجناس حصثحط واكةل إلصِاز مؽ كاًحا ما 

، سواء اكن معمم ٔبو زسام ٔبو فٌان ٔبو معوز ٔبو مـَق...ٕاخل، ًَرصح يف ألذري َٕاجناس حزء مـّي مٌرممة 

 إلصِاز اًخجازي ٌَجمِوز.

ًَزتم مبلذضاٍ تخعممي إلصِاز تياء ؿىل ظَة  مبوحة ؾلس معيًـس اهلؤًف يف ُشٍ اذلاةل ؿامي ٔبو مس خزَسم 

ي ٔبحص حمسذ،من واكةل إلصِاز )زة اًـمي ٔبو اهلس خزِسم( ملات
3
و ُيا ًثوز اًدساؤل حول معري اذللوق  

ابؾخحاز ٔبن ُشا اهلعيف كس وضبٔ يف  واكةل إلصِازٔبم ٕاىل  الاصِازياهلاًَة، فِي ثؤول هلؤًف اهلحخىص ٌَمعيف 

 اهلًؤف ًـلس اًـمي صلهيا؟ شهعاق ثيفِ

هلعيف اًفىصي، و ؿَََ ثثخت ُشٍ ًلس ٔبكص اهلرشغ ادلزائصي رصاحة جمتغل زة اًـمي ٌَحلوق اهلاًَة اهلصثحعة اب

اذللوق مدارشت حبنك اًلاهون
4
 ؿىل اهلعيف الاصِازي ًواكةل  إلصِاز اًيت ًـمي صلهيا اهلًؤف. 

                                      
1
 .81و  80ًوسف ؾوذت كامن اهليعوزي، اهلصحؽ اًساتق، ض.  - 
2
 .231توزاش َلس، اهلصحؽ اًساتق، ض.  - 

3
 - FERRY-MACCARIO (N), Droit du marketing, Pearson Education France, 2008, p. 95. 

4
 اهلخـَق حبلوق اهلًؤف و اذللوق اولاوزت. 05-03زمق  من ألمص 19اهلاذت  - 
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( ابًًس حة ٌَمعيفاث اهليجزت ملاتي ٔبحص واكةل إلصِازو تشعل ًخضح ٔبن اهلرشغ ادلزائصي كس مٌح ًصة اًـمي )

ة اًيت ٔبتلاُا حىصًا ؿىل اهلؤًف اذللِلي، رشظ يف ٕاظاز ؾلس اًـمي، اذللوق اهلاذًة فلط ذ ون اذللوق اهلـيًو

ؿسم وحوذ اثفاق ًليض خبالف رعل.
 1
 

 :واكةل إلصِاز اهلؤًف اهلس خلي ؾن -2

كس ثخـاكس واكةل إلؿالن مؽ رسط مس خلي ؾهنا من ٔبخي ثعممي تـغ الاصِازاث اًخجاًزة، و ًبٔذش ُشا اًـلس 

ةل، و ًـس يف ُشٍ اذلاةل معمم إلصِاز يف مصنز اهللاول اطلي ميازش معهل اهلربم تُهنٌل ؿاذت وظف ؾلس اهللاو

 ذلساة اًواكةل )زة اًـمي( ذون ٔبن ٍىون ذاضـا ٕلرشافِا و زكاجهتا. 

، ثخوىل ُشٍ ألذريت مَىِة حلوق اهلؤًف يف واكةل إلصِازفٕارا ٔبجنز اهلعمم اهلعيف الاصِازي تياء ؿىل ظَة 

ٔبخهل، ما مل ًوخس رشظ  ًليض خبالف رعل ٕاظاز اًلصط اطلي ٔبجنز من
2

، و من مث، ميىن اًلول ٔبهَ جيوس 

ظاًحة اًـمي يف ٕاظاز ؾلس ملاوةل، اس خزسام و اس خلالل ٔبؾٌلل معممي اهلعيفاث الاصِاًزة  إلصِازًواكةل 

 )اهلؤًفّي اهلس خلَّي( ذلساهبا.

 05-03زمق  ألمصمن  62ٌَلري، و ظحلا ٌٌَلذت جتة اهلالحؼة، ٕاىل ٔبهَ جيوس هلاعل اذللوق اهلاذًة اًخياسل ؾهنا 

ساتق اطلهص ًمت ُشا اًخياسل مبوحة ؾلس مىذوة
3
اس خثٌاء من رعل ميىن ؾيس اذلاخة ٕاجصام اًـلس تواسعة  ،

من راث ألمص، مؽ مصاؿات  65ثحاذل زسائي ٔبو جصكِاث حتسذ اذللوق اهلاذًة اهلخياسل ؾهنا وفلا ٔلحاكم اهلاذت 

من ألمص اهلشهوز ٔبؿالٍ. 63دٌاسل اًلرص ؾن ُشٍ اذللوق اهللصزت يف اهلاذت ألحاكم ارلاظة ت 
4
 

تّي واكةل إلصِاز و اهلـَن ٔبو معمم  اذللوق اهلاذًةؾن  لو يف ٕاظاز إلصِاز اًخجازي ميىن ٔبن ًربم ؾلس اًخياس 

مبوحة ؾلس  هلاذًةاذللوق ااًخياسل ؾن  إلصِاز اًخجازي، ٔبو تّي اهلـَن و معمم إلصِاز اًخجازي، و ًمت

                                      
1
 .90و  89ًوسف ؾوذت كامن اهليعوزي، اهلصحؽ اًساتق، ض.  - 
2
 ساتق اطلهص. 05-03زمق  من ألمص 20اهلاذت  - 
3
مٌَ، و  98ٕاىل  84اهلخـَق حبلوق اهلًؤف و اذللوق اولاوزت، تـغ ؾلوذ اًخياسل ؾن اذللوق اهلاذًة و يه ؾلس اًًرش يف اهلواذ من  05-03زمق  هؼم ألمص - 

 .106ٕاىل  99نشا ؾلس زدعة إلتالػ ٕاىل ازلِوز يف اهلواذ من 
4
 .55رشًلي ورسٍن، اهلصحؽ اًساتق، ض.  -
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مس خلي ٔبو إبٍصاذٍ مضن تيوذ اًـلس ألسايس اهلربم تّي اهلًؤف و اًلري سواء اكن ؾلس معي ٔبو ملاوةل ٔبو مسرست 

ٔبو واكةل جتاًزة ٔبو واكةل ابًـموةل.
1
 

ىون ،الاس خلالل حزي اهلعيف ًسذي اًخياسل معََة ٕامتام تـسو   ثدٌاسة اًخياسل ُشا هؼري ماكفئة ٌَمؤًف ٍو

، ادلزافِة اهلاكفئة ثعحَق كاًحا ما ًمت و هؼصا ًعـوتة حتسًسُا ي،الاصِاز  اهلعيف حيللِا اًيت ٕلٍصاذاثا مؽ

 .ـاذلاً كري اًخلسٍص ُشا هدِجة اهلؤًف مبعَحة اهلساش ٕاىل ٌَماكفئة ًؤذي ادلزايف اًخلسٍص ُشاًىن 

 الاصِازياهلعيف هلؤًف اذللوق اهلـيوًة اهلعَة اًثاين : 

اهلـيويًـخرب اذلق 
2
من اذللوق اهلالظلة ًضرعَة اهلؤًف، و كس اؿرتف اهلرشغ ادلزائصي ٌَمؤًف هبؼشا اذلؼق  

من ذالل ثلٍصص مجةل من اًسَعاث اًيت ثثخت هل ؿىل هخاخَ اطلُين، و اًؼيت ثـعَؼَ اذلؼق يف حٌلًؼة رسعؼَخَ 

، ًًدلؼي ٕاجؼصاس مؼسى اًيت جتَت يف ٕاهخاخَ اًفىصي، و ًحَان مضمون ُؼشا اذلؼق ابًًسؼ حة ٌَمعؼيف الاصؼِازي

 ٕاماكهَة مؤًفِا يف ذمازسة ثغل اًسَعاث يف ٕاظاز ُشا اهلعيف، وإلصاكلث اهلرتثحة ؾن رعل.  

 اهلعيف الاصِازياًفصغ ألول : سَعاث اذلق اهلـيوي هلؤًف 

اًـسًس من اًسَعاث  اهلعيف الاصِازيهلؤًف مييح اذلق اهلـيوي 
3
 :  يفحمتثي  

  ؿؼرب  و ٕادصاخؼَ ٌَـَؼن ؾؼن ظًصؼق ؾصضؼَ ٔبو ورشٍؼ َيف اًىضؼف ؾؼن معؼيفي إلصِاز اًخجاز اذلق مًؤف

 حلَ يف ثلٍصص ؿسم ورش معيفَ. خمخَف وسائي إلصِاز ايلخَفة سواء اكهت ثلََسًة ٔبو اًىرتوهَة، و نشا

   ؿََؼَ، و نؼشا ؿؼىل ذؿؼامئ ُؼشا ٕاًََ نشهص امسؼَ اًـؼائًل ٔبو امس مسؼ خـاز الاصِازي  معيفَاذلق يف وسة

المئة.اهلعيف اهل
 4
  

   ؿؼرب وسؼائي إلصؼِاز، و ًـخؼرب ُؼشا  من اًخساول ٔبو وكف تثَ ٔبو ورشٍالاصِازي اذلق يف حسة اهلعيف

 . اذلق هدِجة ظحَـَة ذلق اهلؤًف يف ثلٍصص ورش معيفَ

                                      
1
 - FERRY-MACCARIO (N), op. cit., p. 96. 

2
 ٍمتزي اذلق اهلـيوي ٌَمًؤف تبٔهَ حق كري مايل ًخعي ثضرعَة اهلًؤف، و ُو حق مؤتس و ل جيوس اًخرصف فَِ، و كري كاتي ٌَخياسل ؾيَ.   - 
3
 اهلشهوز ساتلا. 05-03زمق  من ألمص 26ٕاىل   22اهلواذ من  - 
4
 .111فاضًل ٕاذٌزس، اهلصحؽ اًساتق، ض.  - 
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  مؼن ذؼالل الاؿؼرتاط ؿؼىل ٔبي  ، و رعلو ؿسم الاؾخساء ؿََؼَالاصِازي اذلق يف احرتام سالمة اهلعيف

 َ  .ٔبو مبعاذلَ اهلرشوؿة ثسمـخَثرشفَ ٔبو ٔبو اهلساش  هل،ثـسًي ٔبو جضًو

  اهلعيف الاصِازياًفصغ اًثاين : ٕاصاكلث ثعحَق اذلق اهلـيوي ٌَمؤًف ؿىل 

من اًياحِة اًيؼًصة جبمَؽ اًسَعاث اًيت مييحِا اذلق اهلـيوي ٌَمؤًف، كري بٔن  الاصِازي ٍمتخؽ مؤًف اهلعيف

 ق ُشا اذلق، و رعل ؿىل اًيحو اًخايل: اًواكؽ اًـمًل ًـىس ظوزت ملاٍصت يف ثعحَ

  الاصِازي ٔبول : اذلق يف ثلٍصص ورش اهلعيف

و حتسًس ظًصلة ورشٍ ًواكةل إلصِاز ٔبو  الاصِازي كاًحا ما حىون اهلٌلزسة اًفـََة ذلق ثلٍصص ؾصط اهلعيف

اطلي  الاصِازي يفاهلـَن، حىت و ٕان مل ًلصز رعل اهلؤًف اًفـًل اطلي ًلذرص ذوزٍ ؿىل رضوزت ٕامتام اهلع 

 لكف ابجناٍس و جسَميَ ٕاىل اًواكةل ٔبو اهلـَن ؾيسما ًعَة مٌَ رعل.

و ًؼِص رعل يف اهلعيفاث الاصِاًزة لس امي ثغل اًيت ًخـسذ فهيا اهلؤًفون، نٌل يف حاةل اهلعيف ازلاؾي اطلي 

 ًـس اىهتااك ذللوق اهلؤًف ثثخت فَِ حلوق اهلؤًف ٌَضرط اهلوخَ سواء اكن واكةل إلصِاز ٔبو اهلـَن، حبَر ل

ة كِام اًضرط اهلوخَ تخلٍصص ورش اهلعيف ، رعل ٔلن اهلرشغ ُو اطلي مٌحَ مثي ُشا الاصِازي اهلـيًو

اذلق، و هفس اذلنك ٌرسي ؿىل اهلعيفاث الاصِاًزة اًسمـَة اًحرصًة اًيت خيول فهيا اًرشاكء ٌَميخج )واكةل 

إلصِاز( سَعة ثلٍصص اًًرش.
 1
 

ة يف حاةل كِام اهلـَن تخلٍصص ورش اهلعيف الاصِازي  كري ٔبهَ من اهلمىن ثعوز اىهتاك ذللوق اهلؤًف اهلـيًو

 ازلاؾي، زمغ اختار اًواكةل ظفة اًضرط اهلوخَ و ؿسم موافلهتا ؿىل رعل اًًرش.

 الاصِازياثهَا : اذلق يف حسة اهلعيف 

، كس جيـي من ذمازس خَ ٔبمصا مذـشزا ٕان مل ٍىن ثعصخ ذمازسة ُشا اذلق ظـوابث هحريت يف ٕاظاز إلصِاز اًخجازي

مس خحَال، حِر ٕارا ٔبزاذ اهلؤًف اس خزسام حلَ ثسحة اهلعيف الاصِازي ًَزم تسفؽ ثـًوغ مايل ؿاذل 

اًياجت ؾن حصمان اهلـَن من  -ًلعي ما ذلق اهلـَن من دسازت فـََة و ما فاثَ من هسة، و ُشا اًخـًوغ 

                                      
1
 .113زي، اهلصحؽ اًساتق، ض. ًوسف ؾوذت كامن اهليعو  - 
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اطلي ًرتثة ؾيَ رضز هحري ابهلعاحل اًخجاًزة ٌَمـَن، كاًحا ما  -صِازي الاس متصاز يف اس خلالل اهلعيف الا

 ًعـة سساذٍ هؼصا ًضزامذَ.

نشعل، ٕارا مت ورش اهلعيف الاصِازي ؿرب الاهرتهت  فٕان رعل ًٍزس من ظـوتة اس خـٌلل اهلؤًف ًِشا اذلق، 

ؿسذ ذمىن من ازلِوز، و  ٔلن ص حىة الاهرتهت تعحَـهتا جساؿس ؿىل ٕاًعال اهلعيف ثضلك هنايئ ٕاىل ٔبنرب

ة اطلي  تشعل ل ميىن ٕازخاغ اذلال ٕاىل ما اكن ؿَََ كدي اًًرش حىت و ٕان حسة اهلعيف ٔبو مت ٕاًلاء موكؽ اًًو

ورش اهلعيف من ذالهل.
 1

    

 اثًثا : اذلق يف ألتوت 

ذلق يف ًـعي اذلق اهلـيوي ٌَمؤًف اًسَعة يف وسة معيفَ اطلي اتخىٍص ٕاًََ وحسٍ، و ُو ما ًـصف اب

ألتوت، و ًعحق ُشا اذلق ؿىل مجَؽ اهلعيفاث مبا فهيا اهلعيف الاصِازي،
2
فٕارا اكن اهلعيف مٌفصذًا ًزم  

إلصازت ٕاىل امس اهلؤًف اطلي مصم إلصِاز اًخجازي، و ٕارا اختش صلك اهلعيف اهلضرتك لس امي يف ظوزت 

اس اهلعيف الاصِازي، ٔبما ٕارا اختش صلك اهلعيف اًسمـي اًحرصي ؾيسُا ًًدلي رهص مجَؽ اهلضرتنّي يف ٕاجن

فِجة ٔبن ًًسة ٕاىل اًضرط اًعحَـي ٔبو اهلـيوي اطلي كام  –و ُو اًوضؽ اًلاًة  –اهلعيف ازلاؾي 

، و ظاهلا ٔبن واكةل إلصِاز يه اًيت ثلوم هبشٍ اهلِمة يف ٔبكَة ألحِان، فِيحلي  ابًخوحَِ و إلرشاف ؿىل اجناٍس

 الاصِازي ازلاؾي.ٔبن ًشهص امسِا ؿىل  اهلعيف 

انذزًا ما ٌُضاز ٕاىل ٕامس اهلؤًف ؿىل اهلعيفاث الاصِاًزة، ألمص اطلي ًسفؽ ٌَدساؤل  َ من اًياحِة اًـمََةكري ٔبه

لس امي ؿسم  -ؾن مسى احرتام حق ألتوت يف ٕاظاز ُشٍ اهلعيفاث؟ و ُي ثـس ظحَـة الاصِازاث اًخجاًزة  

 سخدا اكفِا ذلصمان اهلؤًف من حلَ يف ألتوت؟ -ّي يف حاةل ثـسذمهثوافص اهلساحة اًاكفِة طلهص مجَؽ اهلؤًف

، ٌَمًؤف اهلخـَق حبلوق اهلؤًف و اذللوق اولاوزت 05-03زمق  ألمصمن  13من اهلاذت  2ًلس ٔبخاسث اًفلصت 

معيفَ ذون رهص امسَ اذللِلي ٔبو اهلس خـاز ؿَََ، مبـىن حلَ يف ٔبن ًحلي امسَ ملفال ورش
3

، و مصاؿات 

ظَة الاصِازاث اًخجاًزة، ل جضلك موافلة اهلؤًف ؿىل ؿسم رهص امسَ ؿىل معيفَ الاصِازي ثـساًي ؿىل رلعو 

                                      
1
 .120و  119ًوسف ؾوذت كامن اهليعوزي، اهلصحؽ اًساتق، ض.  - 

2
 - VINCENT (J), Droit des arts visuels, contrats d'auteurs, Coll. Lamy Axe Droit, Wolters Kluwer France, 2010, p. 

33. 
3
 .36رشًلي ورسٍن، اهلصحؽ اًساتق، ض.  -
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حلَ يف ألتوت، نٌل ل ثـس ثياسل ؾن حلَ اهلـيوي يف وسة معيفَ ٕاًََ، طلعل فال جيوس ٌَلري اًخـسي ؿىل 

ُشا اذلق.
1
 

خؽ ابذلق يف ألتوت، حىت تـس اهخلال اذللوق اهلاذًة و من مث، ميىن اًلول ٔبن اهلؤًف يف اهلعيفاث الاصِاًزة ٍمت 

ٕاىل اًلري، ذما ًلذيض إلصازت ٕاىل ٕامسَ سواء اذللِلي ٔبو اهلس خـاز، و ل جيوس ٕاقفال رهص اهلؤًف ٕال مت الثفاق 

 مـَ ؿىل رعل.

 الاصِازيزاتـا : اذلق يف احرتام اهلعيف 

من  ، و رعلؿًَََلؽ اؾخساء  معيفَ من ٔبيم سالمة احرتاًلس اؿرتف اهلرشغ ادلزائصي ٌَمؤًف ابذلق يف 

َ بٔو اهلساش ثسمـخَ و رشفَ ذالل الاؿرتاط ؿىل ٔبي ثـسًي ٔبو جضًو
2

، ًىن من اًياحِة اًـمََة ًععسم 

ُشا اذلق مبلذضَاث الاس خلالل الاكذعاذي لس امي يف ٕاظاز اهلعيفاث الاصِاًزة، و اًيت ثـصط ُشا اذلق 

ص مـىن اهلعيف بٔو ظحَـخَ من ذالل ثلَري ٕاىل اًـسًس من الاىهتااكث  ٔبمهِا كِام اهلـَن ٔبو واكةل إلصِاز تخحٍو

ا، ذون اسدئشان اهلًؤف  ألًوان ٔبو سايذت اًعوز ٔبو ٕاضافة إلصازاث و اًصموس و اًيعوض الاصِاًزة و كرُي

يف رعل، ذما ٌضلك مساسا ثسالمة اهلعيف
3

م معيفَ ، مفا مسى ٕاماكهَة متسم اهلؤًف ابذلق يف احرتا

 الاصِازي لس امي ٕاساء متخؽ اهلـَن ٔبو واكةل إلصِاز حبلوق الاس خلالل اهلاذي ًِشا اهلعيف؟

يف اًواكؽ، حصحؽ ُشٍ اًعـوابث اًـمََة ٕاىل اًلاًة ألساس َة من اهلعيف الاصِازي و اًيت حوكن يف اًرتوجي 

ث اًيت ًفصضِا اًسوق، ذما ًخعَة من ٌَسَؽ و ارلسماث مبا ًدٌاسة مؽ ٔبرواق اهلس هتَىّي و مواهحة اًخعوزا

اهلـَن رضوزت ٕاحصاء تـغ اًخـسًالث اًيت ٍصاُا مٌاس حة ؿىل ٕاصِازاثَ اًخجاًزة من فرتت ٔلدصى، ذون اًصحوغ 

 ٕاىل اهلؤًف ثفاذاي ٌَمٌلظةل ٔبو ثـسفَ يف ٕاؾعاء اًرتدِط ابًخـسًالث اهللرتحة. 

ًؤف حول اًخـسًالث اًيت ٌسمح ٌَمـَن اًلِام هبا ذون و ًخجية ُشٍ اًعـوابث، ميىن ٌَمـَن الثفاق مؽ اهل

 اذلاخة ٌَصحوغ ٕاىل اهلؤًف، و ثغل اًيت ميخيؽ ؿَََ اًلِام هبا ذون اًصحوغ ٕاًََ.

                                      
1
 .124كامن اهليعوزي، اهلصحؽ اًساتق، ض. ًوسف ؾوذت  - 
2
 .295جعة ادلَاليل، اهلصحؽ اًساتق، ض.  - 

3
 - VINCENT (J), op. cit., p. 34. 
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و تشعل، ًخضح ٔبهَ ل جيوس هلاعل حلوق الاس خلالل اهلاذي ٌَمعيف الاصِازي )اهلـَن ٔبو واكةل إلصِاز( 

ص ٕال تـس موافلة اهلؤًف ؿىل رعل، و ٕارا ٕاذذال ٔبي ثـسًي ؿىل ُشا اهلعيف ابذلش ف ٔبو إلضافة ٔبو اًخحٍو

كام اهلاعل هبا ذون زضا اهلًؤف ؿس رعل ثـساًي ؿىل حق اهلؤًف اهلـيوي.
1
  

 ذامتة:

ًصة اًيت ٍصحىز ؿَهيا يف ثعممي إلصِاز اًخجازي، فِو ًـس مبثاتة  ميثي الاتخاكز ٔبو إلتساغ ٔبحس ٔبمه اًـوامي ادلُو

 حَلي اطلي ٌسامه يف ٕاجناخ  إلصِاز اًخجازي، و ابًخايل اًزايذت من مدَـاث اهلـَن.ادلاهة اًخع 

فىصي من  ٕاتساغاهلمتثةل يف هوهَ ثلٌَة جتاًزة من هجة و  ًإلصِازاسذواحِة اًعحَـَة اًلاهوهَة  و من ُيا ثؼِص

حلوق مبوحة كاهون  إلتساؿاثحٌلًة ُشا اًيوغ من  ٕاماكهَة ٔبذث ٕاىل ، ُشٍ اًعحَـة ارلاظةهجة ٔبدصى

 .ألظاةل و ثوافصث فهيا مَموش، واكـي صلك يف جتسسث مىت اهلًؤف

لصزُا ً، اكن هلحسؿَ ؿَََ مجَؽ اهلزااي و اًسَعاث اًيت توظف اهلعيف يإلصِاز إلتساغ مىت متخؽ و ؿَََ، 

ة، و ، و من مث مييح هل حلوق ماذًة و اهلخـَق حبلوق اهلؤًف و اذللوق اولاوزت 05-03ألمص  ٔبدصى مـيًو

ابًصمغ من اسلاًة اًيت ٍىفَِا ُشا ألمص ٌَمعيفاث إلصِاًزة، ٕال ٔبن ظحَـهتا ارلاظة ثعصخ تـغ إلصاكلث 

ة ٌَمؤًف ؿَهيا.  يف ثعحَق اذللوق اهلاذًة و اهلـيًو

 ؾَةإلتسا اًـمََة وثيوغ ألظصاف اهلسامهة يف ثـسذ و ذاظة يف حاةل ،اهلًؤف اهلاذًة ذللوق داًًس حةف 

اًـالكة اًلاهوهَة اًيت حصتط اهلؤًف ابًلري )واكةل  اكهت سواء - اهلرشغ ادلزائصي كِس ،إلصِاًزة ٌَمعيفاث

 من ٔبجنز اطلي ابًلصط اهلًؤف اس خلالل حلوق - ؾلس اًـمي ٔبو ؾلس اهللاوةل يف ظوزتإلصِاز ٔبو اهلـَن( 

 رعل. ذالف ؿىلألظصاف  اثفاق ؿسم تلِسٔبًضا  اهلعيف، و ٔبخهل

ًىٌَ  ،لس خلالل اهلعيف اهلـَن ٕاىل ٔبو إلصِاًزة اًواكةل ٕاىل إلصِاز جمال يف الاس خًساد و ًًذلي حق  

 حؼص ؿىل حلوق اًواكةل ٔبو اهلـَن اهلاًَة.  ؿَََ ًىوهنا متثي تاًوازذ اثظـوتة يف ثعحَق الاس خثٌاءًعصخ 

ة، فِـصف   اصلؿاماث تعحَـة ًخـَق ثلَِسااًخجازي  زألتوت يف جمال إلصِا حقٔبما فامي خيط اذللوق اهلـيًو

ٍمتثي  ثلَِسا الٓدص ُو اهلعيف سالمة يف اذلقنٌل ًخضمن  ًؤفّي،مجَؽ اهل ٕاىل ابٕلصازت جسمح ل اًيت إلصِاًزة

                                      
1
 .126و  125ًوسف ؾوذت كامن اهليعوزي، اهلصحؽ اًساتق، ض.  - 
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 ًؤذي ذما ازلِوز ؤبرواق ثخالءم دلـَِا اهلس متص اًخـسًي ًرضوزت ذامئا ذاضـة إلصِاًزة عيفاثاهل  يف هون

 .اهلعيف ثسالمة شابهلسا

 ةلاكاًو واهلـَن  ؿاذت ومهكري اهلؤًفّي اًفـََّي  بٓدٍصن ٔبصزاض كدي من ميازش اًىضف يف اذلق نشعل 

و ،اًـاذل اًخـًوغ ٌس خوحة هَلٔ  إلصِاز يف جمال اًسحة يف اذلق، و ٔبًضا ًعـة ذمازسة إلصِاًزة  يف ُو

ل  اهلًؤف حقًخضح ٔبن كاهون  صاكلثالٕ  ُشٍ ًلك اولال، و هدِجة ُشا يف اهلؤًف كسزت ًخجاوس اًلاًة

 .ٌَمؤًف ؿىل معيفَ الاصِازي فـاةل حٌلًةٍىفي 

 كامئة اهلعاذز و اهلصاحؽ:

 اًيعوض اًلاهوهَة : -1

 ًخضمن اًلاهون اهلسين اهلـسل و اهلمتم. 1975سخمترب  26اهلؤزد يف  58-75زمق  ألمص 

 ََة  19اًعاذز يف  05-03زمق  ألمص  23 اهلًؤف و اذللوق اولاوزت، ح.ز.،  اهلخـَق حبلوق 2003حًو

ََة   .22-03،  ض. 44، اًـسذ 2003حًو

 :ابٌَلة اًـصتَة اهلصاحؽ -2

  11ٔبمحس ٔبهواز انيج، اسلاًة اًلاهوهَة ذلق اهلؤًف يف اًدرشًؽ اهللصيب، جمةل اذللوق اهللصتَة، اًـسذ ،

 .2011 اهللصة، وخست،

 ًة تّي اًلاهون والاحهتاذ، ذزاسة حتََََة صامةل، ٔبهعوان اًياصف، إلؿالانث واًـالماث اًخجاِز

 .1999ًحيان،  ث،مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة، تريو

  توزاش َلس، اًيؼام اًلاهوين ًإلصِاز ؾن اهليخجاث و ارلسماث، ذزاسة ثبٔظَََة ًإلصِاز اًخجازي، ذاز

 .2014ادلامـة ادلسًست، إلسىٌسًزة مرص، 

  َة، حلوق اهلؤًف و اذللوق اولاوزت، حلوق اهلَىِة اًعياؾَة، رشًلي ورسٍن، حلوق اهلَىِة اًعياؾ

   .2014سَسةل مداحر يف اًلاهون، ذاز تَلُس، 
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  فاضًل ٕاذٌزس، اهلسذي ٕاىل اهلَىِة اًفىًصة، اهلَىِة ألذتَة و اًفٌَة و اًعياؾَة،  ذًوان اهلعحوؿاث

 .2007ادلامـَة، 

 اذللوق اًفىًصة، حلوق اهلَىِة اًعياؾَة و دلزائصي، فصحة سزاوي ظاحل، اًاكمي يف اًلاهون اًخجازي ا

 .2006، اًثاهَةٕاجن ذضلون، اًعحـة اًخجاًزة، حلوق اهلَىِة ألذتَة و اًفٌَة، سَسةل كاهون ألؾٌلل، 

  ذاز اٍهنضة اًـصتَة، ، إلؿالن ؾن اهليخجاث وارلسماث من اًوهجة اًلاهوهَة، محسبٔ ي َلس َؾحس اًفض

 .1991، ألوىلاًعحـة 

 2012ئص، جعة ادلَاليل، ٔبسماث حلوق اهلَىِة اًفىًصة، ذاز ارلضلوهَة، ادلزا. 

  ًوسف ؾوذت كامن اهليعوزي، اًخيؼمي اًلاهوين ًإلؿالانث اًخجاًزة ؿرب إلهرتهت، مًضوزاث اذلَيب

 .2015، ألوىلاذللوكِة، اًعحـة 

3- Les ouvrages en langue française :  

 BETTATI (CH.)  et WILHELM(P.), La protection des idées publicitaires, in 

Légipresse, n° 248, janvier-février, 2008. 

 CORONE (F), La protection des créations publicitaires, LEGICOM n° 03, 

1994. 

 FERRY-MACCARIO (N), Droit du marketing, Pearson Education France, 

2008. 

 TCHOTOURIAN (I), Droit de la publicité et de la promotion des ventes en 

matière de presse écrite, Edi. Publibook, 2004. 

 VINCENT (J), Droit des arts visuels, contrats d'auteurs, Coll. Lamy Axe 

Droit, Wolters Kluwer France, 2010. 
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  هلسؤوًَة إلحامتؾَة ٌَمؤسساث وؿالكهتا مبواظفاث ادلوذتا

 "isoاهلـاًري اصلًوَة "و 
 / مزاين ؾحس اًلاذز ،خامـة سـَست ألس خار       

 /ًـضاَش مععفى ،خامـة اًحََستألس خارو         

 :ملسمة

من  ـسًساً صلذي لكَة ص حَ معاذز متثي هوهنا اذلايل، ؾرصان يف اًيفعَة ٌَعياؿة اهلخيامِة ًٔلمهَة هؼصا 

اًوظين،  اصلذي ٕاحٌليل من % 98 من تبٔنرث ًوحسٍ اًيفط كعاغ ٌسامه حِر ادلزائص، تُهنا من واًيت اًحضلان

 اًحُئة ابس متصاز، ثعُة اًيت الاىهتااكث يف ألوائي اهلدس حخّي تّي من ٔبهنا ؿىل اًعياؿة ُشٍ ٕاىل ًيؼص وابهللاتي

اًخدسخهبا خمخَف رشاكث  اًحاًلة وألرضاز اًىوازج من سًساًـ ؿىل اًضبٔن هبشا اهلِمتة ألحساج ثعاًـيا ٕار

 اًيلي ٔبو اًخرٍزن ٔبو اًخىٍصص ٔبو إلهخاح اذلفصٔبو معََاث ٔبزياء سواء ، ادلوي واًلالف واًرتتة اًيفعَة يف اًححاز

 اًـامل ٌضِسٍ اطلي اًىدري اًعياؾي ٌَخوسؽ ؿائس ورعل ػي ظَة اًـاهلي اهلخيايم ًِشٍ اهلواذ يف دعوظا كرٍي ٔبو

 ُشٍ حِال ادلزائص يف اىلًل اًوضؽ ؿىل واهلحارش اًلوي الاهـاكش هل اكن اًوضؽ الٓدٍصن،ُشا اًـلسٍن مٌش

وسخة مضلك احامتؾي يف حصصاءان  الاس خلالل ذاظة اًلاس اًعرصي  ُشا وثريت حِر حزاًست اًعياؿة،

 ؾن جحم اهلخوصلت الاحامتؾَة و ئِةاًحَ  اًىربى ؤبظحح اًضلي اًضاكي ٌَصخال اًس َاسة هلا سخة من خماظص

 اًواكؽ اًعحي ٔبن ٕار اًعياؿة، ًِشٍ اًصمسَة اذلاضية هوهنا اًواسؽ، ادليوة مٌاظق يف ورعل الاس خلالل ُشا

هبشٍ  اًلكي الازثحاظ راث اهلس خـعَة مصاط الٔ  حزاًس ثسخة ارلعص هلوش ًسق ابث اهلياظق هبشٍ

 اهلؤسساث حول اًضوء ًدسَط اًححثَة اًوزكة ُشٍ فىصت خاءث رهٍص س حق هلا وثبٔسُسا .الاس خرصاخاث

ص ٔبمه اهليؼٌلث اًلِاس َة ًِشا اًيوغ من  ٕاجصاس حماًوّي من اس خرصاح اًلز اًضُست ،  وضاظاهتا اًحرتوًَة وحُو

َة ٌَمـاًري ابًيؼص ورعل واحس بٓن يف اولمتؽ و تلضااي اًحُئة ٔبساسا واهلصثحعة اًعياؿة اهلَوزة  شاًِ ايلععة اصلًو

 ٌَمسؤوًَة اىلسذثّي ISO 26000 و ISO 14000 و اًيفعَة ٌَعياؿة ISOاهلواظفة    يف اهلمتثةل اًلصط

 :اًخاًَة اًصئُس َة اىلاوز ثلعَة ذالل من رعل ولك و الاحامتؾَة، اًحَئِة

 ٌَمسؤوًَة الاحامتؾَة اهلفاُميي إلظاز :ألول اىلوز

 اًلاس اًعرصي :اًثاين اىلوز

َة  اىلوز اًثاًر :مواظفة اًر:اًث اىلوز  الاحامتؾَةٌَمؤسساث اًحَرتوًَة  اهلسؤوًَةحول   ISO  ذًو

َة اسدٌاذا ٌَمـاًري والاحامتؾَة اًحَئِة مبسؤوًَاهتا ادلزائص يف اًحرتوًَة اهلؤسسة اىلوز اًصاتؽ :واكؽ   . اصلًو
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 ٌَمسؤوًَة الاحامتؾَة اهلفاُميي إلظاز :ألول اىلوز

و  ٌَمسؤوًَة الاحامتؾَة فاُميياهل إلظاز :ًـخرب مفِوم اهلسؤوًَة الاحامتؾَة مفِوم مذلري وذامئ اًخعوز ُو

ٍصثحط ابًخمنَة اهلس خسامة حِر ًوحة ؿىل اهليؼٌلث جباهة اًححر ؾن اًثوزت واًصحب الاُامتم ابًحُئة 

يف ٕاظاز من اًضفافِة ومصاؿات واهلضازنة يف اًخمنَة الاكذعاذًة والاحامتؾَة، نٌل ًخوحة ؿَهيا نشعل اًـمي 

ٔبذالكِاث ألؾٌلل وحلوق اهلوػفّي، وحمازتة اًفساذ واهليافسة اًرشًفة، وثخـسى مسؤوًَاث اهليؼٌلث اهلسامهة 

يف ألؾٌلل ارلرًية ًدض متي ثوفري بًَٓاث فاؿةل ٌَخعسي ٌَخحسايث الاحامتؾَة اًلامئة وحماوةل ٕاجياذ اذلَول صلهيا، 

ست من كدي ٕاذازهتا اًـََا وجماًس ٕاذازهتا من ٔبخي اًخوظي ٕاىل اًخمنَة اهلس خسامة يف اولمتـاث وثوفري اصلمع واهلساه

 اًيت ثـمي هبا سواءا حمََا ٔبو ؿاهلَا.

ونٌل س حق فلس مت إلصازت ؿىل ٔبن اهلسؤوًَة الاحامتؾَة متخس من ذاذي اهليؼمة حىت ذازهجا توظفِا متثي    

مدارشت، فاهلسؤوًَة الاحامتؾَة اصلاذََة حصثحط ابٔلفصاذ واهلوازذ اهلس خزسمة كصازاهتا ًخحلِق مٌافؽ اكذعاذًة 

ص اًـامَّي وحتسّي هوؾَة حِات اًـمي  واهلصثحعة ابٔلذاء اىللق ٌَـمي ذاذي اهليؼمة واطلي ٌسامه يف ثعٍو

 وحماوةل مـادلهتا وحمازجهتا. اهلِيَة، ٔبما اهلسؤوًَة الاحامتؾَة ارلازحِة فِيي حصثحط ابهلضالك اًيت ًـاين مهنا اولمتؽ

" ٔبظحح اًَوم اًيلاص اًـاهلي ٍصنز اهلسؤوًَة الاحامتؾَةففي وكت مل حىن فَِ اهليؼٌلث ثخحسج ٕاظالكا ؾن "

ؿىل كضااي اًحُئة وبٓفاق اًخمنَة اهلس خسامة، ٕار انًت اهلسؤوًَة الاحامتؾَة حزيا ُاما من اًيلاصاث يف مؤمتص 

اوسربػ  2002حُو
1

ٔبن ؿسذا هحريا من اهليؼٌلث ثسزك ٔبمهَة ُشا الاجتاٍ ادلسًس ٕال ٔبهَ مل ًمت  ، وابًصمغ من

حرص مفِوم اهلسؤوًَة الاحامتؾَة تعوزت ملدوةل، ومن بمٔه اهلفاُمي اًفىًصة
2
 ًِشا اهلفِوم هشهص ماًًل: 

 )ما " ٌسدٌس ؿىل ٔبفاكز الاكذعاذي اًضِري بٓذم مسَر اًلامئة ؿىل مدسبٔ : اهلفِوم اًالكس َيك )اًخلََسي

ضري اًـامل ُو حِس ٌَمؤسسة حِس ٌَمجمتؽ و مٌفـة اولمتؽ؛ ٌو " ابؾخحاز اًصحب اًِسف ألول وألذري ٌَمؤسسة ُو

مَِخون فًصسمان تلوهل: "ُياك َشء واحس ل َشء كرٍي يف مٌؼٌلث ألؾٌلل ومبا ثخحمهل من مسؤوًَة احامتؾَة 

ي وحـي رعل كاؿست يف ُو اس خزسارما ٌَموازذ وثعمميِا ًٔلوضعة اهلعَوتة ًزاي ذت ألزابخ ؿىل ألمس اًعًو

اجناس ٔبؾٌلًِا"
3

، ٕال ٔبن اكفة اهليؼٌلث جسـى ًخلسمي ٔبفضي ارلسماث ٌَمجمتؽ ولك مؽ حتلِق ٔبؿىل مس خوى ذمىن 

 من ألزابخ مبصاؿات ألحاكم اًلاهوهَة واًلواؿس ألذالكِة اًسائست وهبشا ًـخرب اًصحب اًِسف اًوحِس ٌَميؼمة.

                                      
1
، 12/05/2005ذعاذ اًخضامين"، مَخلى الاكذعاذ اًخضامين، َلس ؿاذل ؾَاط، "اهلسؤوًَة الاحامتؾَة ٌَمؤسسة: مسذي هلسامهة مٌؼٌلث ألؾٌلل يف الاك   

 خامـة ثَمسان.
2
ق واهلسؤوًَة الاحامتؾَة"، ذاز وائي ًٌَرش، اًعحـة ألوىل،      .22، ض  2001امص ايزس اًحىصي، "اًدسًو

3
 .23امص ايزس اًحىصي ،اهلصحؽ هفسَ، ض   
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 ٌِضري اًـامل الاكذعاذي  حِر: وم إلذازياهلفPaul Samuelson ٍٔبن مٌؼٌلث ألؾٌلل اًىدريت ُش" :

ألايم ل ثخـِس تخحلِق مسؤوًَهتا الاحامتؾَة فلط، تي ٕاهنا جية ٔبن حتاول وثضلك اتم معي ما ُو ٔبفضي"، 

فِوم اًالكس َيك ٌَمسؤوًَة مفؽ اًخعوزاث اذلاظةل واًعحَـة ادلسًست ٌَميؼٌلث ػِصث جفوت هحريت فامي خيط اهل 

الاحامتؾَة وألُساف اًيت ثعمح اهليؼمة اًوظول ٕاٍهيا، فذحَوزث ألفاكز وػِص مفِوم خسًس ٔبنرث تـسا ومعلا 

ًلوم ؿىل فىصت ٔبن اهليؼمة هؼام مفذوخ حتلق مٌفـهتا اطلاثَة مؽ حتلِق مٌافؽ ٔبدصى إكزضاء حاخاث ألفصاذ 

اًسالمة، اًصؿاًة اًعحَة....اخل، وما ؾزس اهلفِوم إلذازي ٌَمسؤوًَة والاُامتم ابًـٌلل نخوفري ألمن، 

ص الاكذعاذي توظفِا اهلفِوم هوهَ "ميثي ؿالكة اهليؼمة  الاحامتؾَة ٍلوؿة ألفاكز اًيت ظصحهتا دلية اًخعٍو

 ابًزابئن واولمتؽ ولك".

 ثيحرص فلط ذاذي اهليؼمة وٕامنا فدـس ٔبن ٔبذزك اهلسريون ٔبن اهلسؤوًَة الاحامتؾَة ل : اهلفِوم اًحُيئ

" بٔو اهلفِوم اًحُيئثخـسى حسوذُا رعل ًخعي ٕاىل ٔبظصاف وفئاث ذازحِة ؿسًست، ػِص مفِوم خسًس مسي ة "

"، حِر اؾخرب اهلفِوم الٔنرث حسازة وازثحاظا ابًحُئة، وما مزي رعل خمخَف ألحباج منورح اًحُئة الاحامتؾَة"

 Ralph Nader et Johnاًحاحثّي ؤكفضي مثال ذزاسة لك من "واصلزاساث اًيت ٔبحصاُا اًـسًس من 

K.Galbraith" : ٍا ؿىل اولمتؽ وهبا وظال ٕاىل اس خًذاح مفاذ ؿىل ٍلوغ اهليؼٌلث اًعياؾَة اًىدريت ومسى ثبٔزرُي

"ؾيسما حىون اهلعَحة الاحامتؾَة اًـامة يه اًلضَة فَُس ُياك ٔبي حق ظحَـي ًـَو ثغل اهلعَحة"
1
مبـىن ، 

فٕان مفِوم اهلسؤوًَة  اهلعَحة اًـامة ٌَمجمتؽ من ٔبًووايث اهليؼمة وفوق ٔبي اؾخحاز راِت؛ وابًخايلٔبن 

ي مبصاؿات حاخاث ألفصاذ  الاحامتؾَة ًلوم ؿىل مسى حتلِق معَحة اولمتؽ مؽ حتلِق ألزابخ ؿىل اهلسى اًعًو

ا مسؤوًَة ازلَؽ.  وثَحُهتا واىلافؼة ؿىل اًحُئة واؾخحاُز

يا اًصاُن مل ًمت اًوظول ٕاىل مفِوم اهلسؤوًَة الاحامتؾَة ثضلك حمسذ وكاظؽ ٍىدسة مبوحدَ كوت وحىت وكذ 

ة ٔبي ٔبهنا جس متس كوهتا وكدوًِا  ا ٔبذتَة ومـيًو ُص َة ول حزال ُشٍ اهلسؤوًَة يف حُو ٕاًزامِة كاهوهَة وظيَة ٔبو ذًو

ا من ظحَـهتا اًعوؾَة الادذَاًزة، ومن ُيا جصسث ؿست ثـاز  ًف ٌَمسؤوًَة الاحامتؾَة واًيت ختخَف واهدضاُز

ابدذالف وهجاث اًيؼص يف حتسًس صلكِا، فاًحـغ ٍصاُا مبثاتة ثشنري هليؼٌلث ألؾٌلل مبسؤوًَاهتا وواحداهتا 

ٕاساء جممتـِا اطلي ثيدسة ٕاًََ، تُامن ٍصى اًحـغ الٓدص بٔن ملذىض ُشٍ اهلسؤوًَة ل ًخجاوس جمصذ مداذزاث 

صى بٓدصون ٔبهنا ظوزت من ظوز اهلالمئة ادذَاًزة ثلوم هبا اهلي ؼٌلث ظاحدة اًضبٔن إبزاذهتا اهليفصذت اجتاٍ اولمتؽ ٍو

 الاحامتؾَة اًواحدة ؿىل اهليؼمة

                                      
1
 .30.اتمص ايزس اًحىصي ، مصحؽ ساتق، ض   
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 مؤرشاث كِاش بٔذاء اهلسؤوًَة الاحامتؾَة:

ُياك ٔبزتـة مؤرشاث ٔبساس َة ًمت من ذالًِا ثلِمي اهلسؤوًَة الاحامتؾَة:
1
 

 ضمي مجَؽ حاكًَف ألذاء خبالف ألحص ألسايس اطلي  هلؤسسة:مؤرش ألذاء الاحامتؾي ٌَـامَّي اب ٌو

ثلسمَ اهلؤسسة ٌَـامَّي فهيا تلغ اًيؼص ؾن مواكـِم اًخيؼميَة ٔبو هوغ ٔبو ظحَـة ٔبؾٌلهلم وثلوم اهلؤسسة 

حَة وثسٍزهبم ابلًزتام تخوفري اكفة اًـوامي اًالسمة رلَق وثـمَق حاةل اًولء واهامتء اًـامَّي اكلُامتم حباٍهتم اًع 

 وحتسّي وضـِم اًثلايف والاُامتم مبس خلدَِم ؾيس اىهتاء فرتت ذسماهتم.

 ٌضمي اكفة حاكًَف ألذاء الاحامتؾي اهلضحى هبا سلاًة ٔبفصاذ اولمتؽ مؤرش ألذاء الاحامتؾي سلاًة اًحُئة :

اًحُئة اىلَعة واهلخوصلت  اىلَط اطلي ثـمي اهلؤسسة ذاذي هعاكَ ادللصايف حِر حتاول خاُست زذ ألرضاز ؾن

شٍ جضمي ؿىل حاكًَف حٌلًة ثَوج اًِواء واًحُئة اًححًصة واهلززوؿاث وألؾضاة  من ٔبوضعهتا اًعياؾَة، ُو

 اًعحَـَة وثَوج اهلَاٍ.

 ًخضمن اكفة حاكًَف ألذاء اًيت هتسف ٕاىل ٕاسِاماث اهلؤسسة يف مؤرش ألذاء الاحامتؾي ٌَمجمتؽ :

عل ؿىل اًخربؿاث واهلساٌُلث ٌَمؤسساث اًخـَميَة واًثلافِة واًصايضَة وارلرًية مث ذسمة اولمتؽ مض متةل تش

 حاكًَف إلسِاماث يف جصامج اًخـَمي واًخسًزة الاحامتؾي ومضاًزؽ اًخوؾَة الاحامتؾَة.

 :جضمي اكفة حاكًَف ألذاء اًيت ثيعة يف ذسمة اهلس هتَىّي  مؤرش ألذاء الاحامتؾي ًخعوٍص إلهخاح

ص مث حاكًَف ضٌلانث اهلخاتـة ما تـس حِر ثخ ضمن حاكًَف اًصكاتة ؿىل حوذت إلهخاح وحاكًَف اًححر واًخعٍو

ا من ارلسماث اًيت حتلق حاةل اًصضا ؾن اهليافؽ اهلخبٔثَة من اهليخجاث  ص اًـامَّي وكرُي اًحَؽ وثسًزة وثعٍو

 وارلسماث اهللسمة ٕاىل اهلس هتَىّي

 حصاة اهلؤسساث:اهلسؤوًَة الاحامتؾَة جتاٍ  بمٔه بٔ 

جية ٔبن ثَزتم مٌؼٌلث ألؾٌلل مبٌلزسة ؿسذ من اهلسؤوًَاث الاحامتؾَة جتاٍ لك ٔبحصاة اهلعَحة،              

دعوظا اطلٍن حصتعِم هبا معاحل مدارشت و ًؤ صون و ًخبٔ صون تًضاظاهتا، فامي ًًل هشهص تـغ ألتـاذ اًيت جية 

 ؾٌلل.ٔبن جضمَِا اهلٌلزساث اهلس ئوةل هليؼٌلث الٔ 

                                      
1
َحة  ،  ملال مًضوز ؿىل اهلوكؽ: 17، ذوز اهلسؤوًَة الاحامتؾَة هلًضبٓث ألؾٌلل يف ذمع هؼم إلذازت اًحَئِة ًخحلِق اًخمنَة اهلس خسامة، ضملسم ُو

(17/12/2011) 

 iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/10َحة/-ملسم-الاحامتؾَة-اهلسؤوًَة-و-اًحُئة-اكذعاذايث-.اهلساذةل   docُو
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 :ًـخرب اولمتؽ اىلًل ابًًس حة هليؼٌلث ألؾٌلل رشحية رممة ٕار ثخعَؽ  اهلسؤوًَة الاحامتؾَة جتاٍ اولمتؽ اىلًل

ا، ألمص اطلي ًخعَة مهنا مضاؾفة وضاظاهتا جتاَُ، من ذالل تشل  ٕاىل جتس َس مذاهة اًـالكاث مـَ و ثـٍزُز

مهة يف ذمع اًحًِة اًخحخَة، ٕاوضاء ادلسوز و اذلسائق، اهلسامهة اهلًزس من اًصفاَُة اًـامة، و اًيت جضمي: اهلسا

يف اذلس من مضلكة اًحعاةل، ذمع تـغ ألوضعة مثي ألهسًة اًصايضَة و اًرتفهيَة، احرتام اًـاذاث و اًخلاًَس، 

و ذمع مؤسساث اولمتؽ اهلسين، ثلسمي اًـون طلوي الاحذَاخاث ارلاظة، اصلمع اهلخواظي ٌَمصانز اًعحَة 

اًـَمَة، زؿاًة ألؾٌلل ارلرًية
1
. 

 حمتثي يف ثلسمي اهليخجاث تبٔسـاز و هوؾَاث مٌاس حة، إلؿالن اهلسؤوًَة الاحامتؾَة جتاٍ اًزابئن :

اًعاذق، و ثلسمي مٌخجاث ظسًلة و بٓمٌة، ثلسمي ٕازصاذاث واحضة ثضان اهليخج و اس خزساماثَ، اًزتام اهليؼٌلث 

ص اهلس متص ٌَميخجاث، و الاًزتام تـسم دصق كاؿس مبـادلة ألرضاز اًيت حتسج تـس ا ًحَؽ، و الاًزتام ابًخعٍو

 اًـمي مثي الاحذاكز.

 حٌلًة اًحُئة من ألرضاز اًياجتة ؾن وضاظ اهليؼمة، اهلسامهة يف اهلسؤوًَة الاحامتؾَة جتاٍ اًحُئة :

 .محالث حٌلًة اًحُئة و اذلفاع ؿىل اهلوازذ اًعحَـَة، ثخين س َاسة تَئِة زص َست

 ثـؼمي كمية اًسِم و حتلِق ٔبكىص زحب ذمىن، حٌلًة ٔبظول اهليؼمة، اهلسؤوًَة الاحامتؾَة جتاٍ اهلسامهّي :

اذلق يف اذلعول ؿىل اهلـَوماث اًاكفِة ؾن ٔبذاء اهليؼمة، اًخـامي اًـاذل مؽ اهلسامهّي من ذون ٔبي متَزي، 

 ٕارشاك اهلسامهّي يف اًلصازاث اًِامة ٌَميؼمة.

 و ثخضمن احرتام كواهّي اًـمي، و ضٌلن حق اًـامي يف اًخسًزة و امتؾَة جتاٍ اًـامَّياهلسؤوًَة الاح :

ن اهلس متص، و حلوكَ اًيلاتَة، و ٕارشانَ يف اختار اًلصازاث،  حتلِق ألمن اًوػَفي و ألمن من حواذج  اًخىٍو

 اًـمي، و س َبِٔت اًخفعَي يف ُشا اًـيرص يف اهلححر اهلوايل.

 اس اًعرصي اىلوز اًثاين: ٌَل

يدرش يف اًعحلاث مفِومَ : اًلاس اًعرصي ظيف كري ثلََسي من اًلاس اًعحَـي، ًوحوذٍ ذاذي اًعروز، ًو

اًعرًصة ذاذي ألحواط اًصسوتَة وثعَق ؿَََ  جسمَة كاس جحص ألزذواس، ٔلهَ ًخواخس تعحلاث خصًصة حتمي 

ـخرب ارلرباء ٔبهَ كاس ظحَـي، ًًضبٔ من ٔبجحاز الٔ  خواخس اًلاس حمحوسا تّي ظحلاث ثغل ُشا الامس، ًو زذواس. ًو

                                      
1
اسؼة مِساهَؼة يف حس اًلاذز اذلوزي و ذمسوخ اًزايذاث و ُاًي ؾحاتية، ٕاذازت اًعوزت اطلُيَة ٌَميؼٌلث ألزذهَة يف ٕاظاز واكؼؽ اهلسؼؤوًَة الاحامتؾَة:"ذز فاحت ؾ  

ة ألزذهَة"،  ـَؼوم اًخعحَلِؼة ارلاظؼة، ثؼحؼـت حبر ؿَمي ملسم ٕاىل اهلؤمتص اًـَمؼي اًثاًؼر ًلكَؼة الاكذعؼاذ واًـَؼوم إلذاًزؼة، خامـؼة اًرشاكث الثعالث ارلًَو

 .7.، ض:5،ض:.2009ٔبفًصي  29 – 27خامـة اًـَوم اًخعحَلِة ارلاظة، الازذن،ؾـٌؼوان "ٕاذازت مٌؼٌلث ألؾٌلل: اًخحسايث اًـاهلَة اهلـارصت"، 
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ألجحاز، وجس خزسم لس خرصاخَ ثلٌَاث مـلست، ملازهة تخغل اهلس خزسمة لس خرصاح اًلاس اًعحَـي اطلي ٍىون 

حمحوسا يف جفواث حتت ألزط، حِر ل حتخوي اًعروز، يف حاةل اًلاس اًعرصي، ؿىل زلوز ٔبو صلوق، 

و ما جيـي اس خلالل اًلاس ظـح ا وملكفا.، ًوخس اًلاس اًعرصي يف حاًخّي زئُس َدّي. ألوىل يه حاةل اًلاس ُو

اًعََق اًضخهية خسا ابذلاةل اًيت ٍىون ؿَهيا يف اهلاكمن اًخلََسًة. ٔبّما ألدصى فِيي حاةل اًلاس اهلمزوس حِر 

ة (ُيا ٔبًضا ٔبمهَة اًًسة اًـاًَة من اًىصتون اًـضوي اًلكي و  ٍىون اًلاس مصك ا س ؿىل سعح اهلاذت اًـضًو

 ًخحصز ُشا اًلاس ؾيسما ًخسىن اًضلط ؾن ظًصق ٕاهخاح اًلاس اًعََق.

ٕان موازذ اًلاس اًعرصي و ٕان اكن ًـخلس ٔبهنا واسـة الاهدضاز فٕاهَ مل احذَاظ اصلول من حِر اًلاس اًعرصي:

ان ألدصى. و ثُلسز بٓدص ًلؽ ٕاىل الٓن حتسًس هكَاثَ يف ٔبكَة اصلول، ابس خثٌاء اًولايث اهلخحست و كةل من اًحضل

اصل ازساث خمزو ن اهلوازذ اًلاس اذلحُس يف موكيَ شلسة من ٔبنرب ٔبحواط اًلاساًعرصي يف اًولايث اهلخحست 

ّس  3212تيحو  ـُ حًصََون كسم مىـة مهنا كاتةل ٌَّس خرصاح ، يف حّي ًُلّسز بٔن  425حًصََون كسم مىـة، ث

حًصََون كسم مىـة مهنا كاتةل ًالس خرصاح 042كسم مىـة،  حًصََون 0322حيخوي حوضان جىٌسا ؿىل حنو 
1
 

، 31,500,00020132وميىن ثعيَف احذَاظ تـغ اًحضلان حسة اًخلٍصص الامصيك ٌَعاكة اًعّي

، 18,800,00020135،  اًولايث اهلخحست 20,000,00020134،  ادلزائص22,700,00020133ٔلزحٌخّي

 .16,200,0002013نيسا

ٕان معََة اس خرصاح  كس حتلق كاًحا ؾن ظًصق ازلؽ لاس اًعرصي من اًعروز واًعسوغ:ثلٌَاث اس خرصاح اً

تّي ثلٌَيت اذلفص ألفلي و اًخعسًؽ اهلايئ. و ًمّت يف ُشا إلحصاء حفص ترئ ٕاىل معق ٔبكي تلََي  من مس خوى 

ظحلة اًعفي  ًعفحي اًرتس حاث اهلـصوفة ٌَلاس اًعرصي و من مّث ثمّت ٕاماًخَ ثسزجيَا حىت ثلذحم ًلمة اذلفص 

ف ألفلي كس زلدت يف اًـسًس من اهلواضؽ و  ثضلك ٔبفلي. و ؾيس اىهتاء اذلفص، حىون اًعروز اىلَعة ابًخجًو

رعل من ذَّي اًخعسًؽ الاظعياؾي اهلس خحّر ؾن ظًصق خض اهلَاٍ ؿاًَة اًضلط ايلَوظة إبضافاث ذاظة مؽ 

  يل ًو ح رعل:اًصمي ابصلؿامة ٕلتلاء اًعسوغ مفذوحة وصلك اهلوا

 

 

 

 

                                      
1
 http://rabiatidi.ahlamontada.com/t1060-topic 
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:اهلعسز

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84

%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2 

ََة الاس خىضاف و يه يف مـؼم اذلالث ٔبسِي ثلٌَا ملازهة تـمََاث اًححر ؾن :ثحسٔب اًخلٌَة تـم اًعروز 

اىلصوكاث اًخلََسًة و ثـخرب ايلاظص ادلَوًوحِة يف ؿسم اًـثوز ؿىل حصس حاث مٌرفضة و ًىن ألمه ُو ٕاجياذ 

و ثرتاوخ كسز اكف مهنا جوكَاث كاتةل ٌَّس خرصاح ٕان اهلـَاز ألسايس ٌَجسوى ُو اًىصتون اًـضوي اًلكي 

%. و جضري اًًسة اهلصثفـة مٌَ ٕاىل هكَاث ٔبنرب  02و  4وسخذَ يف اًرتس حاث اًخجاًزة ابًولايث اهلخحست تّي 

 من اًلاس.

:ٕان ثعسًؽ اًعروز ًمّت تسفؽ اهلَاٍ ايلَوظة مبواذ هميَائَة ٕاىل اًحرئ حتت ضلط ؿال. و حتخوي ُشٍ  اًخعسًؽ

ؿاذت ما ٍىون مض خلا من مصف تشوز اًلواز و ُو ٔبساسا هفس اهلس خحرض  اهلَاٍ يف الآبز اًخلََسًة، ؿىل ُنلّ 

اهلس خـمي ًخىثَف الٌٓس هصمي و اًسوائي ألدصى ٍصفؽ من وس حة اٌَزوخة. و ًمّت خض ُشا اًسائي اٌَزح 

تضلط ؿال و ُو ما ًعسغ اًعروز و ًلؽ تـس رعل "حىسري" ُشا اًسائي جوكَاث كََةل من مصهة ري 

ى "مض حىة" رلفغ ًزوحذَ، و من مّث ًخسفق ا زحـا ٕاىل ذازح اًعروز و كدي ٔبن ًمّت ٔبساش مـسين ٌسم

رعل، ًلؽ حلن اًصمي ٔبو تـغ من اهلاذت ألدصى اهلـصوفة ابصلؿامة يف اًعسوغ. و ُشا ما "ًسمع" فذح اًعسوغ 

"ست بٔ زة" اًعسوغ ٍمتىّي اًلاس  من اًخسفق  و ما مل ًمّت ٕاجناس رعل، فٕان الاهجاذاث اًعحَـَة يف اًعروز 

إبحاكم و سٌُلعؽ ؾيسُا اًلاس ؾن اًخسفق ٕان بًَٓة اًصٔبة ُشٍ يه ٔبًضا اًسخة اطلي ٌسددـس احامتل امذساذ 

 اًعسوغ اًحـَست ؾن مٌعلة الاُامتم ظوة اًسعح. 

ة :ٕان اهلسائي اًيت ثـرتط اًلاس اًعرصي يه يف ٔبكَهبا ثغل اهلضرتنخمَفاث اس خرصاح اًلاس اًعرصي ؿىل اًحُئة

َِا فميياظق الاس خلاّلل يف مازس ََوش ثسخة حسازة مثي ُشا  تّي مجَؽ ٔبوضعة إلهخاح اًيفعي  ًلؽ هتًو

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2
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وزك و تًسَفاهَا ُشٍ ألذريت اكهت موكـا ٔلول ترئ هفط يف اًولايث اهلخحست. ٕان وضؽ  اًًضاظ يف ولًيت هًَو

ي اهلزازؾون ؿىل معسز تسًي ٌضلذي. و الآبز يف اهلياظق اًززاؾَة ًعصخ حتسايث اس خثٌائَة، حىت ًو حتع

كس واهجت اًعياؿة حتسايث ذمازةل يف هوًو ا زذو و سُمّت اس خـٌلل تـغ ٔبحسج الاتخىصازث، و من ٔبمهِا ثلٌَة 

اذلفص مذـسذ ألرزغ اًيت جسمح إبجناس بآبز مذـسذت اهعَّلا من مٌعة واحست و ُشا ما ًـوذ ابًيفؽ من ذَّي 

ّي ؾن اًخعوز اًخلين ًِشٍ اًـمََاث، ُياك مٌافؽ ٌَرشاكث اًـامةل ٔبًضا. ٕار ثوفص ًِا جتمَؽ مـساث اًـمي. و فض

ؿىل سخِي اهلثال ٕاماكهَاث ابُؼة مثي ذسماث ألمقاز اًعياؾَة ؾًصضة اًيعاق و مصانز اختار  اًلصاز اهلصثحعة 

ا خيفغ من ايلاظص اىلمتةل. نٌل هبا. و ميّم ن ُشا من اس خزسام ٔبساًَة امل ا زكدة ؾن تـس و ذمع اختار اًلصاز ذم

جية ٔبن حيفز ُشا مؼاُص إلرشاف اًخيؼميي ذون سايذاث نربى يف ٍلوغ اًـامَّي ٔلن مصاكدا واحسا ميىٌَ 

ثويل ٔبمص ازين ؾرش موكـا ٔبو ٔبنرث. ُشٍ اًيلعة ثـاجل كَلا سائسا يف ولًة تًسَفاهَا اًَوم و ُو ٔبن احذَاخاث 

 ل ثامتىش و الاسذُاز اهلخوكؽ ًٌَضاظ.اًعامق هلوػفّي ثيؼميَّي 

 اهلواذ ّاًىميَائَة يّف مّعََاث ّاًخعسًؽ.ٕان اهلواذ اًىميَائَة يف موائؽ اًخعسًؽ ميىن ٔبن جض متي ؿىل:

  مواذ ُالمِة ٕلحساج اٌَزوخة و يه مض خلة من تشوز ظحَـَة يه مصف اًلواز. و ٔبكَة معََاث

بٔي تسون ٔبًة مواذ ُاّلمِة و ًىن كس ٌس خـمي اًحـغ مهنا اس خرصاح اًلاس اًعرصي جتصي الٓن "تيـومة" 

 ٔبحِاان؛

  ة مـسهَة ٔبساسِا اًحوزون ٔبو ؿامي مض حم ٌس خزسم ًصفؽ ًزوخة اًِاّلم مصهحاث ؾضًو

 اًززهوهَوم)؛مىرّساث جس خزسم ًىرس زواتط اًدضاتم يف حاةل اس خـٌلل الاُنّل نثريا ما حىون ٔبىزمياث

 مًزلاث كاًحا توٍميرياث؛ 

 ة جس خـمي الٓن ثغل اًيت ٔبساسِا اًربوم ؾوضا ؾن ثغل اًيت ٔبساسِا اًلكوز؛ مدَساث  حًِو

َة  اىلوز اًثاًر :مواظفة  الاحامتؾَة ٌَمؤسساث اًحَرتوًَة  اهلسؤوًَةحول   ISO  ذًو

مسؤوًَة اًحَئِة والاحامتؾَة ٌَمؤسسة اًحرتوًَة : ٕان ظحَـة وضاظ اهلؤسسة اًحرتوًَة ٍمتزي ابؾامتذٍ ؿىل 

ـسًس من اهلواذ واًسوائي اهلضـة واًسامة ذما ٌسخة ألرى ٌَحُئة ومن ذالًِا ٍلي اًاكئياث اهلخواخست مبحَط اً

 ُشٍ اًحُئة وابًخايل

ًخـّي ؿىل ُشا اًيوغ من اهلؤسساث حتمي مسؤوًَاهتا حِال لك ثغل اًلضااي اًحَئِة و الاحامتؾَة اسدٌاذا ٕاىل 

َة اهلخفق ؿَهيا يف  من  ISOُشا اًضبٔن واهلمتثةل ٔبساسا يف ما ٔبظسزثَ اهليؼمة اًـاهلَة ٌَخلُِس اهلـاًري اصلًو

اهلِمتة ابًضبٔن  ISO 14000اهلِمتة ابًعياؿاث اًحرتوًَة و نشا اًواظفذّي   ISOمواظفاث ٔبمهِا اهلواظفة 
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ٌلزساث اًيت اُمتت ابًحـس الاحامتؾي مضن خمخَف إلسرتاجتَاث و اهل ISO 26000اًحُيئ و نشا اهلواظفة 

 اهلخـَلة مبرخَف اهلؤسساث الاكذعاذًة رما اكن جحمِا وظحَـة وضاظِا.

 Internationalاطلي ُو ادذعاز ًـيوان   ISO ًـصف ألٍزو : ثـًصف مواظفاث إلٍزو 

Standardization  Organizatic    ؾلة اذلصة    1946تبٔهَ: اهليؼمة اًـاهلَة ٌَمـاًري، اًيت ثبٔسست ؿام

ا مسًية حٌَف، وثضم ُشٍ اهليؼمة ٔبنرث من ؿاهلَة اًثا ص  120هَة يف سوٌرسا وملُص ذوةل ويه ثلوم تخعٍو

اهلواظفاث اًلِاس َة ٔلهؼمة ٕاذازت ادلوذت
1

ا  اًيت ثـين   ISOS اؾامتذا ؿىل اًلكمة اًَوانهَة   ISO، خاء ادذعاُز

 جمال ،حِس اًلِاش اًـاهلي , وؿسث ُشٍ اهليؼمة ٕاحسى واكلث ألدم اهلخحست اهلخرععة يف  Equalجساوي 

يلخَف اًسَؽ واهليخجاث واهلواذ
2

 

 :ISOثعحَق هؼام 

ًمت اًرشوغ يف اؾامتذ  ُسا هؼام ايلخاز مصوزا ابرلعواث
3
:  

 حتسًس حاخاث ومذعَحاث اًزابئن و ألظصاف ألدصى اهلِمة وٕاوضاء س َاسة ؤبُساف ادلوذت ٌَمؤسسة.  

 ٌَحعول ؿىل ٔبُساف ادلوذت، حتسًس وثوفري اهلواذ اًالسمة  حتسًس اًـمََاث واهلسؤوًَاث اًالسمة

 ٌَحعول ؿىل ٔبُساف ادلوذت.

   .حتسًس اهلياجه واًعصق اًيت جسمح تلِاش نفاءت وفـاًَة لك معََة 

  .حتسًس اًوسائي اًيت متيؽ حسوج ؿسم اهلعاتلة ،وثلَط من ٔبس حاهبا 

اؾامتذ وثعحَق حِس ًيؼام ٕاذازت ادلوذت لتس ٔبن  ًوضٌلن ISOٕاوضاء وثعحَق معََاث اًخحسّي اهلس متص ًيؼام 

  ثضمن اهلؤسسة ما ًًل :

  ثـِس إلذازت اًـامة: ٕار جية ؿىل إلذازت اًـامة ٔبن ثخـِس ابذلعول ؿىل صِاذت ISO   حٌحا ٕاىل حٌة مؽ

  .مجَؽ ٔبفصاذ اهلؤسسة ،وضٌلن ادذَاز موفق ٌَمس ئوًّي ،من ٔبخي ضٌلن حتلِق ألُساف

 ٕاؿالم  وثوؾَة مجَؽ بٔفصاذ اهلؤسسة تربانمج  ٕاؿالم واًخوؾَة: ISO   ،ٌَاطلي س َـمتس ثوضَح اًِسف م

  .وسخة ادذَاٍز وثسًزة ذمثًل إلذازت ؿَََ من ٔبخي هتَئة تُئة مالمئة ًخعحَلَ

                                      
1
Michel Weill, " Le Management de la Qualité " , Edition La Découvert, Paris , 2001, p 31 

2
 243،ض  2007،ذاز ادلٍصص، ؾٌلن ،الازذن ، ،" ٕاذازت ادلوذت اًضامةل يف اًلعاؿّي إلهخايج وارلسيم"رمسي اًسامصايئ  

3
 Bernard Froman,"Du manuel qualité au manuel management", AFNOR, Paris, 2001, p 239. 
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  ٕاوضاء جمَس ثوحهييي  ISO   َحمتثي رممخَ يف وضؽ جصانمج ًيؼام ٕاذازت ادلوذت اطلي س َـمتسٍ وثيؼمي

  .ًصم معََة ثعحَلَوحت ومذاتـخَ  

 ادذَاز وهَي جسجَي: ثلؽ ؿَََ مسؤوًَة اًخـامي مؽ مىذة اًدسجَي.  

  حتسًس مسؤوًَاث ادلوذت وٕاحصاءاهتا: رعل تخحسًس وثوسًؽ اهلسؤوًَاث واًسَعاث واهلِام ؿىل فًصق

  .اًـمي وثوضَح إلحصاءاث اًـامة واًخفعَََة اًيت سُمت اًـمي وفلِا

 ٔبي ثوفري مجَؽ اهلسدٌساث اهلعَوتة من ظصف اولَس اًخوحهييي واًيت جية ؿَََ حتسًس ملاًُس اًخوزَق :

َِا ٕاىل ٕاحصاءاث   .اًـمي هبا تـس حتًو

اًخلِمي اهلحسيئ من ظصف اثًر: ًـمي ُشا اًعصف اًثاًر وجِة مس خلةل ًخيؼمي سري هؼام ادلوذت ٌَمؤسسة 

 :وزا ابرلعواث اًخاًَةكدي اس خىٌلل ٕاحصاءاث مٌح اًضِاذت ، حِر ًلوم تخلِميَ مص 

الثعال جبِة مٌح اًضِاذت: من ٔبخي ثحاذل اهلـَوماث وؾصط ؾن ذًَي ادلوذت واهلـَوماث اهلعَوتة،  .1

سايزت اهلوكؽ حمي اًخلِمي ومدارشت اهلصاحـة: ورعل تفحط اًواثئق واًسجالث واٌَلاءاث مؽ اًـٌلل واهلسرٍين، 

ة مذاتـهتا ابس متصاز ابهلواسات مؽ اهلصاحـة اصلاذََة ُشٍ ألذريت اًيت جي ٕاؿساذ ثلٍصص زمسي ؾن هدِجة اهلصاحـة  

اًيت حمتثي يف: اًصكاتة اصلاذََة ًيؼام ادلوذت من ٔبخي اًخـصف ؿىل ٔبتـاذ اهلضلكة ومٌؽ ألدعاء كدي وكوؾِا 

وٕاثحاؾِاووضف هوايح اًضـف يف اًيؼام وحماوةل مـادلهتا واًخبٔنس من وحوذ إلحصاءاث واهلخعَحاث اًلاهوهَة 
1
. 

مت ُشا اًخلِمي من ظصف هجة الاؾامتذ، اًيت ثلوم مبصاحـة صامةل ذكِلة وهنائَة ًيؼام ٕاذازت  .2 ًخلِمي اٍهنايئ: ًو

ادلوذت اهلـمتس ابهلؤسسة ، ٌَخبٔنس من مسى معاتلذَ ٌَرشوظ اهلعَوتة.ُياك حاًخان حممتَخان ًيخاجئ ُشا اًخلِمي 

ؼام ٕاذازت ادلوذت اهلـمتس ٌَرشوظ اهلعَوتة وابًخايل متيح ٌَمؤسسة صِاذت حمتثالن  يف: اذلاةل ألوىل: اسدِفاء ه

اهلعاتلة اهلعَوتة من ظصف اهلؤسسة اهلاحنة ٌَضِاذاث ٔبو هجة الاؾامتذ ؿىل ٔبن ًمت حتسًس مست زسايهنا حزامٌا مؽ 

ذازت ادلوذت اهلـمتس رعل واًرشوغ يف اًدسجَي اهلحسيئ هلست زالزة س يواث. اذلاةل اًثاهَة: ؿسم اسدِاء هؼام إ 

ٌَرشوظ اهلعَوتة ٔبي يف حاةل ما ٕارا اكهت هدِجة اًخلِمي اٍهنايئ سَحَة ، فٕان اهلؤسسة اهلاحنة ٌَضِاذت يف ُشٍ 

اذلاةل ، ٕاما  ثـعي فصظة ًِشٍ اهلؤسسة مبيحِا فرتت سمٌَة بٔدصى، ثلوم ذال ًِا إبحصاءاث ثعحَحَة ًددـِا ثلمي 

دعاهئا ويف حاةل حسوج رعل متيح ًِا اًضِاذت، بٔما  متخيؽ ؾن مٌح اًضِاذت ٌَخبٔنس من ثسازك ُشٍ اهلؤسسة لٔ 

.ًِشٍ اهلؤسسة  ٔلن اًيؼام اهلـمتس هبا تـَس لك اًحـس ؾن اًرشوظ اهلعَوتة
2
  

                                      
1
 53-50ض1999، ،2حصمجة فؤاذ ُالل، ذاز اًفجص ًٌَرش واًخوسًؽ، اًلاُصت، ظ "، 9000و :"اصلًَي اًعياؾي ٕاىل إلٍزو ٔبذًسيج توذاهس ابذٍص  
2

 140-139،ض1999وثعحَلاثَ"، ذاز اًسالم ًٌَرش واًخوسًؽ، اًلاُصت،  ISO 9000حِسز َلس ٔبمّي ظصاتُيش:" اهلصصس ٕاىل ظًصق 
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اهلصاحـة واًخلِمي: اهلس متص ًيؼام ٕاذازت ادلوذت اهلـمتس ابهلؤسسة اًيت حعَت ؿىل اًضِاذت: ًمت رعل ؿىل  .3

ذت مصت ذالل لك س خة ٔبصِص( ٌَخبٔنس من ٔبن فـاًَة ثعحَق اًيؼام ظَةل مست زساين اًضِاذت، فرتاث ذوزًة )ؿا

ٌوَخبٔنس من ٔبن مٌخوخاث ُشٍ اهلؤسسة معاتلة ٌَمواظفاث اًلِاس َة وٕان حسج ؾىس رعل متيح ًِا فصظة  

مت ثلمي صامي ًيؼام ادلوذت ابهلؤسسة ت س يواث   ـس زالزةٕاظالخ ؿسم اهلعاتلة بٔو جسحة مهنا اًضِاذت، ُشا ًو

اًيت ٌس خسؾي اذلعول    من مٌح اًضِاذت. ُشٍ ٕارن مصاحي اذلعول ؿىل صِاذت اهلعاتلة ًيؼام ٕاذازت ادلوذت 

  :ؿَهيا ٍلوؿة من اًخاكًَف وثخوكف كميهتا ؿىل

ظحَـة هؼام ادلوذت اًلسمي اهلـمتس ابهلؤسسة كدي اؾامتذ اًيؼام ادلسًس حِر ٕاهَ لكٌل اكن اًيؼام اًلسمي  .4

فـال فٕان رعل سُساؿس اهلؤسسة يف ؿسم حتمي حاكًَف هحريت ؾيس رشوؾِا يف اؾامتذ هؼام ادلوذت ادلسًس 

إلٍزو  يف حّي ٔبن ؿسم فـاًَة وضـف  اًيؼام اًلسمي ٔبو ؿسم وحوذٍ ٔبظال س َجـي اهلؤسسة ثخحمي حاكًَف 

  .هحريت ؾيس رشوؾِا يف اؾامتذ اًيؼام ادلسًس

اهليؼٌلث اًيت ًمت اًدسجَي صلهيا ،حبَر كمية ُشٍ اًخاكًَف من مٌؼمة ٕاىل كمية اًخاكًَف اًيت حصفضِا  .5

ٔبدصى، ومن تضل ٕاىل بٓدص وحسة هوغ اًضِاذت اًيت حًصس اهلؤسسة اذلعول ؿَهيا ٔبو حسة جحم اهلؤسسة بٔو 

  .اًفصغ اطلي س متيح هل ُشٍ اًضِاذت

 :ؿىل اًضِاذت اكلِٓتوميىن ثعيَف  اًخاكًَف اًيت كس ثخحمَِا اهلؤسسة يف سخِي حعوًِا 

  زسوم ظَة اًدسجَي واًخلسمي: ٕار لتس ؿىل اهلؤسسة من ذفؽ حلوق اًدسجَي ٌَجِة اًيت ًمت اًدسجَي

 .صلهيا، وحاكًَف مصاحـة حوذهتا من كدي ُشٍ ادلِة

  ٔبثـاة الاسدضازي: وحمتثي يف اًيفلاث اًيت ثسفـِا اهلؤسسة ٌَجِاث الاسدضاًزة ارلازحِة اًيت

 .سرتاثَجَهتا ٌَحعول ؿىل اًضِاذت اًيت حصقهباجساؿسُا يف إ 

  هفلاث ارلرباء اصلاذََّي: حمتثي يف اًصواثة واهلاكفبٓث اًيت ثلسرما اهلؤسسة ًٔلظصاف اًيت جسامه يف

 .اًـمي من ٔبخي اذلعول ؿىل صِاذت إلٍزو اكرلرباء اصلاذََّي

 وذتحاكًَف اًيؼم واًحَاانث اًيت ثـمتسُا اهلؤسسة يف هؼام ٕاذازت ادل. 

 ي ثَزتم فَِ ابًسري وفق رشوظ هؼام   .حلكفة الاًزتام واًوكت: ٕار ٔبن اهلؤسسة لتس ؿَهيا من وكت ظًو
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  ادلوذت اهلـمتس: ُشا وميىن ٌَمؤسسة ٔبن جس خـَس اًخاكًَفِا اًيت حتمَهتا يف سخِي اذلعول ؿىل صِاذت

 ISO  يف حاةل حعوًِا ؿَهيا ٔلن رعل ٌساؿسٍ يف حتلِق مزيت ثيافس َة.
1

 

 

 هلواظفاث وفلا اًحُئة ٕاذازت هؼام ًخخين اهليؼٌلث سـي وزاء اصلوافؽ :ختخَف   IS014000 مواظفاث

IS014000    فلس ثخجاوة اهلؤسسة مؽ ظَة اًسوق ؿىل اهليخجاث وارلسماث اهلسؤوةل تَئِة ٔبو ؿسم اًخـامي

ؿىل ٕادذالف يف ٔبصاكًِا  -سساث مؽ اهليخجاث ٔبو ارلسماث اًضازت ابولمتؽ واًحُئة. وتلايل فٕان ثعحَق اهلؤ 

ًٍزس من كسزاهتا اًخيافس َة ٔبمام اهلؤسساث   14000ووضاظاهتا ًيؼام إلذازت اًحَئِة وفذا هلواظفاث إلٍزو 

فذح ًِا اولال   حزاًس ٔبن نٌل     14000 هلـاًري اهلعاتلة صِاذت ؿىل اذلعول ؾيس اًـاهلَة ألسواق ٔبمام ألدصى ًو

 وذاظة اذلىوماث ٕاُامتم وحزاًس مل ٔبهلاهَا يف ارلرضاء ازلـَاث) مثي اًحُئة حٌلًة ـَاثمج  من ذاظة اًضلوظاث

 سـي يف ٔب ص هل ء تشعل اهلخـَلة واًدرشًـاث هّي اًخوا وفصضِا اًعحَـة وحٌلًة اًحُئة إبذازت اهلخخامة اصلول يف

  مـاًري ثـًصف ميىن س حق ما ؿىل ياءات  .   14000 إلٍزو ٌَمـاًري وفلا اًحَئِة إلذازت هؼام ًخخين اهلؤسساث
2

14000 ISO   :يه ٍلوؿة من اهلواظفاث إلدذَاًزة اًيت حتافغ ؿىل اًحُئة ومن مث يف   14000 إلٍزو اكٔلِت

ثدِح ٌَميؼٌلث واًَِئاث ؿىل مس خوى اًـامل ٕاثحاغ ٕاذازت تَئِة واحست مذفق ؿَهياء وتلايل فِيي ثضمن وحىفي 

ابًخوان ي مؽ اهلخعَحاث إلكذعاذًة وإلحامتؾَة حٌلًة اًحُئة من اًخَوج
3
نٌل ميىن ثـًصفِا ٔبًضا ؿىل ٔبهنس .

َة ثـمي ؿىل حزوًس اًرشاكث   ISO ٌَخلُس   سَسةل من اًواثئق و اهلواظفاث اهلىذوتة ٔبظسزهتا اهليؼمة اصلًو

سمة لس خزسامَ وحمنَخَ .ومن إلزصاذاث اًال اًعياؾَة ابٔلذواث الاسمة ًحياء هؼام إلذازت اًـَمية تَئِة وثـعى

فوائس ثعحَلِا حتسّي مسى اًخلَِس ابٔلهؼمة اًحَئِة  وختفِغ وس حة اًخَوج وٕاساةل اًيفاايث وكِام تبٔذاء تُيئ 

َة ذاظة تيؼم إلذازت اًحَئِة ثخىون من   ٕاجيايب ؿىل سايذت اًوؾي اًحُيئ و يه سَسةل مواظفاث كِاس َة ذًو

                                      
1
،مشهصت ًيَي صِاذت اهلاحس خري ،  خامــة َلـس دِضؼص ،  تـسـىؼصت، كسـم  مةل ومواظفاث إلٍزو يف ثيافس َة اهلؤسسة""ٔبمهَة ادلوذت اًضاؾـاليل مَــَىـة،  

 24ؿَؼوم اًدس َِؼص،ختعط: جس َري اهلؤسساث اًعياؾَة ض.

------http://www.univ-biskra.dz/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&task=download&id=115%3Aاهلوكؽ

&Itemid=192&lang=fr 
2

 308،ض 2006ذاز، وائي ًٌَرش، ؾٌلن، ألزذن، 3وثعحَلاث ظ. ادلوذت اًضامةل مفاُمي ٕاذازت حوذت، امحس حمفوع

 
3
 25،ض2006،ذاز اًفىص اًـصيب، اًلاُصت  ISO 14001 دلوذت اًضامةل ذازت الا ، ظلص اسلَس ذاًَا اذلجاز، َلوذ خ ظم 
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 واحست مهنا ؿىل  ٍلوؿة من اًحيوذ واهلخعَحاث راث اًعاتؽ اًفين ؿسذ من اهلواظفاث حمتحوز حول لك

ص اًحُئة وإلذازي اًلاًة مٌَ جضجَؽ وحمنَة ٕاذازت تَئِة ٔبنرث نفاءت وفاؿََة يف اهليؼٌلث ايلخَفة ابجتاٍ ثعٍو
1
. 

ؿىل وحوذ   IS014000 ًخوكف هؼام ٕاذازت ادلوذت اًحُئة اًضامةل وفذا ٌَمواظفة :  14000مصحىزاث  إلٍصو 

ٍلوؿة من اهلخعَحاث اًيت لتس من ثوافص ُا ًضٌلن فـاًَة ثعحَلَ وثعحق ؿىل خمخَف ٔبهواغ و ٔبجحام اهلؤسساث 

ؾن ظًصق اهلصاحـة اهلس متصت واصلوزًة ًحَوػ اًخحسّي اهلس متص يف ألذاء اًحُيئ وثخىِف مؽ خمخَف اًؼصوف 

هلخعَحاث يف اًحيس اًصاتؽ من حمخوايث ٕاظساز اهلواظفة حامتؾَة واًحَئِة. حِر خاءث ُشٍ اكذعاذًة والٕ الٕ 

. وثخَرط ُشٍ اهلخعَحاث يف اًـيارص اًخاًَة  2004اىلسزة 
2
 14001ٍزو  اهلخعَحاث هتمت تخبٔسُس هؼام الٕ   

وثعحق ؿًل خمخَف ٔبهواغ و بٔجحام اهلؤسساث ؾن ظًصق اهلصاحـة اهلس متصت واصلوزًة ًحَوػ اًخحسّي اهلس متص يف  

اًحُيئ وثخىِف مؽ خمخَف اًؼصوف الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًحَئِة. حمتثي ُشٍ اهلخعَحاث يف اًـيارص  ألذاء

   اًخاًَة. 

   :ويه تَان تيوااي اهلؤسسة ومداذهئا اهلخـَلة تبٔذاهئا اًحُيئ اًضامي واصلي ًويف ٕاظاز  اًس َاسة اًحَئِة

ًدلي ٔبن حتسذ إلذازت اًـََة ُشٍ اًس َاسة ًخبٔهَس الاًزتام ابًوكاًة من  ٌَـمي ووضؽ ٔبُسافِا وكاايهتا اًحَئِة ًو

اًخَوج واًخلِس ابًلواهّي واًدرشًـاث وثوفري ٕاظاز ًوضؽ ألُساف اًحَئِة ومصاحـهتا ابٕلضافة ٕاىل ثوزَق 

  .اًس َاسة اًحَئِة وورشُا

  ا ٔبمهَة وجيصى تـسما حت :اًخرعَط سًس اهلخعَحاث ًحسٔب اًخرعَط تخحسًس ادلواهة اًحَئِة وحرص ٔبنرُث

ص اًلاايث ٔبو ألُساف اًحَئِة ٌَمؤ صاث وٕاؿساذ جصانمج معي  اًلاهوهَة اًيت ثخوافق مـِس اهلؤسسة ومن مث ثعٍو

ضمي جضرَط ادلواهة واهلؤ صاث اًحَئِة  ا وفق اهلعَوة ومبا ًدٌاسة واهلـَوماث اهلس خزسمة. ٌو لجناُس

  .ئِة ومصاحـهتا ابس متصاز ووضؽ جصامج ٕاذازت اًحُئة مضن ٕاظاز سمينوٕاؿاذت اهلواسانث هلـادلهتاو ثوزَق اًلاايث اًحَ 

 َّي ومسزتّي واىل ٕاحصاءاث موزلة ودعوظ اثعالث  : اًخيفِس حيخاح ثيفِش ارلعة اًحَئِة ٕاىل موػفّي مُؤ

ٌس خسؾي اًخيفِش اًياحج ًيؼام   .واسـة ء ابٕلضافة ٕاىل ضحط اًواثئق وضحط اًـمََاث والاس خـساذ ٌَعوازئ

اًزتاما من كدي اًـامَّي يف اهلؤسسة . وتش عل مل ًـس اكذعاز اهلسؤوًَاث اًحَئِة ؿىل ألكسام   14001 ٍزو الا

 اًحَئِة تي ٔبحضت مضن ٔبؾٌلل اهلؤسسة ولك

                                      
1
 189ض  2002، ذاز وائي ًٌَرش، ؾٌلن ألزذن  1، ظ  IS014000 IS09000اًـزاوي ٕاذازت ادلوذت َلس ؾحس اًو ُاة  

2
 International Organization Standard, ISO 14001, Environmental management Systems- requirements with guidance 

for use, second edition,2004/ll/15.p:l. 
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   لتس من مذاتـة ألوضعة اًحَئِة وكِاسِا ابٕلضافة ٕاىل حتسًس  .اًفحط وإلحصاءاث اًخعحَحَة

  ة والاحذفاع ابًسجالث اًحَئِة ارلاظة ابٔلذاء اًحُيئ وٕاحصاء ثسكِق اًيؼامإلحصاءاث اًخعحَحَة واًوكائَ

  :ٔبنسث اهلواظفة ؿىل اهلصاحـة اصلوزًة ٌَيؼام من ظصف إلذازت ورضوزت ثوزَق معََاث  مصاحـة إلذازت

ام الا ٍزو ثـس مصاحـة إلذازت اهلخعَة ألذري من اهلخعَحاث ارلاظة تيؼ  .اهلصاحـة ًحَوػ اًخرمّي اهلس متص

وجضمي اهلصاحـة ؿىل . هخاجئ ومعََاث اًخسكِق ء ثلِمي مسى جتمَس ألُساف واًلاايث ء وحتخُىت  14000

 مصوهة اًيؼام مبا ًدٌاسة واًؼصوف اهلخلريت.

: وتـس ٕازساء ُشا اًيؼام يف ٕاماكن اهلؤسسة ٔبن ثخلسم تعَة ٕلذازت اًحُئة ISO14000فوائس ثعحَق هؼام  

،   ISO14001هليحِا صِاذت اهلعاتلة ًيؼام إلذازت اًحَئِة   ISOمـمتس صلى مٌؼمة  صلى مىذة مسجي 

اًيت جس خعَؽ ٔبن حتلق من ذالًِا اًفوائس واهلزااي اًخاًَة
1
 : 

  ٍحتسّي ألذاء اًحُيئ: من ذالل اًخحنك يف مـسلث اًخَوج وحصص َس اس خزسام اًعاكة اًىِصابئَة واهلَا

ص واس خزسام اهلواذ ولك  ُشا خيفغ من اًخاكًَف وثسٍو

  حتلِق اهلزيت اًخيافس َة: حِر ٔبن ألذاء اًحُيئ من ذالل ٕاهخاح مٌخجاث هؼَفة وكري مَوزة ٌَحُئة ٌسامه

 تلسز هحري يف هسة زضا وزلة وولء اًـمالء واهلسامهّي وكريمه، ذما ٌسامه ٔبًضا يف حتلِق اهلزيت اًخيافس َة.

 ًزتام ابهلـاًري اًحَئِة ميىن رشاء بٔفضي اهلواذ ارلام اطلي ًؤذي زفؽ نفاءت وحوذت إلهخاح: من ذالل الا

 ٕاىل ٕاهخاح مٌخجاث ثدسم ابدلوذت وكري مَوزة ٌَحُئة.

 .اهلسامهة يف حتسّي اًعوزت اطلُيَة ٌَمؤسسة هوهنا مَزتمة ٔبذالكِا مبا ًرض اًحُئة واولمتؽ 

 

َة "مواظفة يه 26000 الٍٓزو:26000ثـًصف الاٍزو   من و الاحامتؾَة اهلسؤوًَةحول  ذاثٕازصا ثـعي ذًو

 اصلول من لك يف وارلاض، اًـام اًلعاؿّي   يف ٔبهواؾِا ثض ىت اهليؼٌلث مجَؽ كدي من اس خزسارما اهلزمؽ

 تبٔسَوة مس ئول ٌَخـاون اًصامِة هجوذمه يف جساؿسمه سوف اهخلاًَة و مبصحةل متص اًيت وثغل اًيامِة و اهلخلسمة

مزتاًست" تعًصلة ولمتؽا ًخعَحَ اطلي و احامتؾَا
2
و ثوفص مٌؼمة الاٍزو "كمية مضافة ًلك اهلحاذزاث اذلاًَة .

                                      
1
 واًخوسًؽ، ًٌَرش اذلامس ذاز وارلسمِة"، اهلؤسساث "اًسَـَة يف واًخيؼميَة واًخعحَلِة اًيؼًصة ألسس : T.Q.M اًضامةل ادلوذت ذازتإ  ؿُضاوي، جن ٔبمحس  

 187 ض 2113 ألزذن،
2
 ، ورشت ثـًصفِة.26000رشنة حمنَة اهلـصفة، اهلسؤوًَة الاحامتؾَة:اٍزو  
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اهلخـَلة ابهلسؤوًَة الاحامتؾَة، من ذالل ؾصط ٍلوؿة من الازصاذاث و اًخوحهياث اهلخاكمةل، حصحىز ؿىل 

واظفة ٔبًضا ؿىل اثفاق ؿاهلي تّي ارلرباء اطلٍن ميثَون ٔبظصاف خمخَفة من ٔبحصاة اهلعاحل، و جضجؽ ُشٍ اهل

اهلٌلزساث ادلَست يف جمال اهلسؤوًَة الاحامتؾي يف اًـامل ولك"
1
و ثـخرب اهلواظفة مبثاتة  ذًَي ٕازصاذي ًخعحَق . 

مداذئ اهلسؤوًَة الاحامتؾَة
2
 ، 

ةل كدي ٔبن حصى اًيوز، حِر  :26000ظصق ومصاحي إلؿساذ هلواظفة اٍزو   صِسث اهلواظفة مصحةل اؿساذ ظًو

من كدي مٌؼٌلث حٌلًة حلوق اهلس هتغل، حِر  2001اتخساء من س ية  26000مرشوغ اٍزو  "تسٔبث فىصت

اكهت ُشٍ اهليؼٌلث كَلة حِال ثوهجاث تـغ اًرشاكث مذـسذت ادلًس َاث و مذروفة من اماكهَة ثبٔزري 

(COPOLCOوضاظاث ُشٍ اًرشاكث ؿىل ػصوف اًـمي و مس خوى اهلـُضة، فاكهت دلية )
3
اهلس ئوةل  

اث مؽ اهلس هتَىّي مت اًحسء يف احصاء ذزاسة خسوى ًوضؽ مواظفة كِاس َة ٌَمسؤوًَة ؾن اًـالك

الاحامتؾَة"
4

َة اهلواظفاث ٕاؿساذ ؿىل ٕاىل اًلسزت .و ذَعت ُشٍ اٌَجية ذَعت اٌَجية  ارلاظة اًلِاس َة اصلًو

 اثَجَةٕاسرت  اسدضاًزة ٍلوؿة ألٍزو تخىٍون مٌؼمة كامت  2003 الاحامتؾَة "تساًة ؿام ابهلس ئوًَة
5
(SAG) 

 ٔبًة ثضَف اكن ُشا اهلرشوغ اهلـس من اٍزو  كس ٕارا ما ثلٍصص يف اهلساؿست الاحامتؾَة هبسف ابهلس ئوًَة ًخرخط

ابًفـي" اهلخـَلة ابهلسؤوًَة الاحامتؾَة و اًلامئة واًربامج كمية ٌَمحاذزاث
6
الاسدضاًزة  اولموؿة ذَعت وكس.

 مواظفة ثلوم إبؿساذ خسًست معي ٍلوؿة اؿساذ اهلواظفة، و مت ٕاوضاء ٕاىل رضوزت اهليض كسما حنو إلسرتاثَجَة

َة كِاس َة ألٍزو  يف ؾضوا 37 ظوث 2005 ًياٍص الاحامتؾَة، ويف ابهلس ئوًَة خيخط اًخوحَِ فامي ثلسم ذًو

خسًس معي تيس اكرتاخ ؿىل
7

و(   و اكهت الاحامتؾَة حول اهلس ئوًَة )خسًست كِاس َة مواظفة اكرتاخ ٕلؿساذ ُو

نٌل ًًل 26000اًخخاتؽ اًزمين لظساز مواظفة الاٍزو  
8
: 

                                      
1
 L’ISO et la responsabilité sociétale, http://www.iso.org. 

2
ارلاظة هبا اسؼدٌاذا ٕاىل اهلواظؼفة  اهلواظفة تخٌاء مواظفة حمََة يف جمال اهلسؤوًَة اولمتـَة يف ضوء مداذهئا ثـعي مٌؼمة الٍٓزو ثـعي اذلق ٌضلول اهلخحفؼة ؿىل 

 .26000اًـاهلَة بٍٓزو 
3
 ISO Committee on ConsumerPolicy (COPOLCO) 

4
 Site AFNOR, La norme ISO 26000 en quelques mots, http://www.afnor.org/profils/centre-d-interet/rse-iso-26000/la-

norme-iso-26000-en-quelques-mots. 
5
 ISO Advisory Group on SocialResponsibility (SAG) 

6
 .3الاحامتؾَة، ض: اهلس ئًوَة حول 26000 اهلس خلدََة ٔبٍزو اصلًوَة اًلِاس َة اهلواظفة يف ورشًة ظاذزت ؾن اهليؼمة اًـاهلَة ٌَمـاٍصت، اهلضازنة 
7
 ؿؼىل الاكؼرتاخ ُؼشا حعي ادلسًست، وكس اًلِاس َة اهلواظفة ٕلؿساذ الازصاذًة اًصئُس َة ارلعوظ ثلسم ٕاىل اًوزَلة ألساس َة ُو ادلسًس اًـمي تيس اكرتاخ ًـس 

 . الاحامتؾَة ابهلس ئًوَة ذاظة مواظفة كِاس َة ٕاؿساذ يف ٌَمضازنة ؾن اس خـساذُا اصلول ُشٍ ٔبؾصتت وكس ذوةل، 32 اكفِة مضت ٔبكَحَة
8
 .8الاحامتؾَة، ض: اهلس ئًوَة حول 26000 اهلس خلدََة ٔبٍزو اصلًوَة اًلِاس َة اهلواظفة يف ضازنةورشًة ظاذزت ؾن اهليؼمة اًـاهلَة ٌَمـاٍصت، اهل  

http://www.iso.org/
http://www.afnor.org/profils/centre-d-interet/rse-iso-26000/la-norme-iso-26000-en-quelques-mots
http://www.afnor.org/profils/centre-d-interet/rse-iso-26000/la-norme-iso-26000-en-quelques-mots
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  2006مت الاىهتاء من مسوذت اًـمي ألوىل يف ؿام. 

 َة مت ٕاؿساذُا يف اًلِاس َة اهلسوذت اٍهنائَة ٌَمواظفة  .2008 سخمترب اصلًو

 َة اًلِاس َة اهلواظفة ٕاظساز  .2008ذٌسمرب  يف اصلًو

  2010 هومفرب 01ٔبذريا مت ورش ُشٍ اهلواظفة يف. 

يف اهلؤسساث اًعياؾَة:حمتثي بُٔساف مواظفة اٍزو   26000ٔبُساف مواظفة اهلسؤوًَة الاحامتؾَة اٍزو 

 فامي ًًل: 26000

 ٔبول : ؿىل مس خوى بٔذاء اهلؤسساث جتاٍ اولمتؽ:

ِة  حامتؾَة، و يف هفس اًوكت احرتام الادذالفاث اًثلاف لٕ اهلؤسساث يف خماظحة مسؤوًَاهتا ا مساؿست  -     

 الاحامتؾَة و اًحَئِة و اًلاهوهَة و ػصوف اًخمنَة الاكذعاذًة.

حامتؾَة كاتةل ٌَخعحَق و اهلٌلزسة اًـمََة،  ثـٍزز ثوفري اًخوحهياث اًـمََة اًيت جتـي من اهلسؤوًَة الٕ  -     

 حامتؾَة.معساكِة اًخلاٍزص اهلـست من بٔخي ؾصط ثلِمي ذمازساث اهلسؤوًَة الٕ 

َة اهلخـَلة ابهلسؤوًَة الٕ اًخوافق م  -     حامتؾَة ٌَرشاكث.ؽ الثفاكاث و اهلحاذزاث اصلًو

 ورش اًوؾي تبمٔهَة اهلسؤوًَة الاحامتؾَة و اًخحسُس تبمٔهَهتا و ماكس هبا ٌَرشاكث.  -   

حامتؾَة و ثوحِس ذمازساهتا ًُسِي ثلِميِا اًـمي اهلضرتك ؿىل اهلس خوى اصلويل يف حلي اهلسؤوًَة الٕ    -   

 لك مامتزي يف اصلول ايلخَفة.ثض

 اثهَا: ؿىل مس خوى ألذاء اًحُيئ و اصلوز اًخمنوي:

حـي من اهلٌلزساث اًـمََة ٌَمسؤوًَة الاحامتؾَة ٔبذات ًخحلِق اًخمنَة اهلس خسامة، و اذلفاع ؿىل الاوسان   - 

 كواهّي حٌلًة اًحُئة. و اذلَوان و اًحُئة، و الاؾامتذ ؿىل اًلواهّي اهليؼمة طلعل مثي : حلوق الاوسان و

 اؾخحاز لك كضااي اًخمنَة هكىون ٔبظَي هلواظفة اهلسؤوًَة الاحامتؾَة.  -  

ة و اًخـَميَة و اًخثلِفِة و   -   ورش مفاُمي  و ذمازساث اهلسؤوًَة الاحامتؾَة من ذالل ذجمِا يف اًربامج اًخمنًو

 جصامج اًححر اًـَمي يف ادلامـاث. 

 اهلؤسساث تبحٔصاة اهلعَحة: اثًثا: ؿىل مس خوى ؿالكة 

حتسّي اًـالكة تّي اهلؤسسة و ابيق ٔبحصاة اهلعَحة اهلخـاوهّي مـِا، و رعل من ذالل ذَق حواز تّي  -  

 مضرتك تّي اًعصفّي موضوؿَ ؾن ٔبمهَة حتلِق اهليافؽ اهلخحاذةل.
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ص، يف سخِي ٔبن ثخحسن الاًزتام حبلوق لك من اًـامَّي و اهلس هتَىّي و اهلوزذٍن، و حتس هنا ثضلك مس مت - 

اطلُيَة جتاٍ اهلؤسسة، و ثخاكثف هجوذ لك الاظصاف ًخحلِق اهلعَحة اًـامة.ؿسم اٌُلل حق اولمتؽ يف 

اس خفاذثَ من مزااي متيحِا اهلؤسسة الاكذعاذًة اًعياؾَة، مثي ؿساةل اًخوػَف، و مٌح اهلساؿساث و اًِحاث 

 ًخمنَة جاكفة بٔصاكًِا.هليؼٌلث اولمتؽ اهلسين، و اهلسامهة يف حتلِق ا

حتمي ثحـاث اًًضاظاث اًعياؾَة ؿىل اًحُئة، فان اكهت وضاظاث مَوزة جية اًخرفِف من حست اًخَوج،   -

 مؽ حماوةل جتية لك ما من صبٔهَ ٔبن ًؤ ص سَحا ؿىل اًحُئة و ثفاذًَ.

 ٌَميؼٌلث:  26000ٔبمه الازصاذاث و اًخوحهياث اًيت ثلسرما اٍزو 

 ٌَـمي تبٔسَوة موكـِا ٔبو وضاظِا ٔبو جحمِا ؾن اًيؼص تلغ اهليؼٌلث، ٔبهواغ زلَؽ حهياثثو  26000 اٍزو ثلسم

:خبعوض ٕازصاذاث تخلسمي احامتؾَا مس ئول
1

 

 الاحامتؾَة ابهلس ئوًَة اهلخعةل واًخـًصفاث واهلععَحاث اهلفاُمي. 

 الاحامتؾَة اهلس ئوًَة ودعائط واجتاُاث ذَفِة. 

 الاحامتؾَة سؤوًَةابهل  اهلخـَلة واهلٌلزساث اهلحاذئ. 

 الاحامتؾَة. ابهلسؤوًَة اًعةل راث ألساس َة واًلضااي اهلواضَؽ 

 س َاساهتا. ذالل ومن تبزٔسُا اهليؼمة يف احامتؾَا اهلس ئول اًسَوك وثـٍزز وثيفِش ذمج 

 هفورُا. جمال مضن وذمازساهتا 

 مـِم. واًخـامي اهلعَحة ٔبحصاة حتسًس 

 الاحامتؾَة ابهلسؤوًَة اهلخـَلة ألدصى اثاهلـَوم و وألذاء الاًزتاماث، ثحاذل. 

 )تيوذ اهلواظفة(: 26000تيوذ مواظفة اٍزو 

مالحق،  من متَِس وملسمة وس حـة تيوذ وؿست ISO26000 ثخىون مسوذت اهلواظفة اًـاهلَة تيوذ اهلواظفة

ًو ح ادلسول اًخايل تيوذ ُشٍ اهلواظفة
2
: 

                                      
1
 ، ورشت ثـًصفِة.26000رشنة حمنَة اهلـصفة، اهلسؤوًَة الاحامتؾَة:اٍزو  

2
اهلسؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؤوًَة اولمتـَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼة يف ضؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوء اهلواظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼفة اًـاهلَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼة ؾؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوط سؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼامل اذلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼصيب،  ISO26000  (02/01/2012 ،)

http://www.aleqt.com/2010/03/21/article_366761.html 

http://www.aleqt.com/2010/03/21/article_366761.html
http://www.aleqt.com/2010/03/21/article_366761.html
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اهلواظفة، وحيسذ اًلِوذ ٔبو الاس خثٌاءاث، نٌل ٔبهَ ًيط  ُشٍ(: ثـًصف وحتسًس اىلخوى اطلي ثلعََ 1اًحيس )

َة ثلسم ذًَال ٕازصاذاي زلَؽ ٔبهواغ اهلًضبٓث تلغ اًيؼص ؾن جحمِا بٔو ؿىل ٔبن ُشٍ اهلواظفة  موكـِا. اصلًو

مععَحا،  22اهلس خزسمة يف ُشٍ اهلواظفة، وتَف ؿسذ اًخـًصفاث  ( : مـاين اهلععَحاث اًصئُس َة2اًحيس )

 (Social Responsibility) حا: اهلسؤوًَة الاحامتؾَةٔبمهِا مععَ
1

 و ٔبحصاة اهلعَحة )
2
(stakeholder. 

 ( : مفِوم اهلسؤوًَة الاحامتؾَة و ًو ح ٔبمه دعائعِا.3اًحيس )

،اًضفافِة، اًسَوك ألذاليق،  اًلاتََة ٌَمساءةل ( :اهلواظفة س حـة مداذئ ٌَمسؤوًَة الاحامتؾَة يه:4اًحيس)

َة ٌَسَوك، احرتام حلوق احرتام معاحل  ألظصاف اهلـيَة، احرتام سَعة اًلاهون، احرتام ألؾصاف اصلًو

 إلوسان.

 

ونشعل اًعًصلة  مبسؤوًَهتا الاحامتؾَة، من ذالل حتسًس ثبٔزرياهتا اًسَحَة يف اولمتؽ، (: اؿرتاف اًرشنة5اًحيس)

اهلعَحة َة اهلس خسامة، و حتسًس ٔبحصاةاًخمن  اًيت ًًدلي هبا اًخعسي ًِشٍ اًخبٔزرياث من ٔبخي اهلسامهة يف
3
 

 وٕارشاوِم يف ذمازساهتا الاحامتؾَة. 

(: و ُو ٔبمه اًحيوذ يف اهلواظفة، و فَِ رهص ٌَمجالث ألساس َة اًس حؽ ٌَمسؤوًَة الاحامتؾَة و 6اًحيس)

اًواحة ثحًهيا من كدي اهليؼٌلث و يه
4
 حُئة،حلوق إلوسان، ذمازساث اًـٌلل، اً  اذلوهكة اهلؤسس َة، :

 .كضااي اهلس هتغل، مضازنة وحمنَة اولمتؽ اهلٌلزساث اًدضلَََة اًـاذةل مؽ ألفصاذ واهليؼٌلث،

 َمسؤوًَة الاحامتؾَة يف اهليؼمة.(: ًو ح ُشا اًحيس ٕازصاذاث وثوحهياث رممة من بٔخي ٕاذازت حِست ٌ 7اًحيس)

 : اصلوًَة اسدٌاذا ٌَمـاًري والاحامتؾَة ًحَئِةا مبسؤوًَاهتا ادلزائص يف اًحرتوًَة اهلؤسسة اىلوز اًثاًر :واكؽ 

 دعائط اًلعاغ اًعياؾي  و اهلؤسساث اًعياؾَة يف ادلزائص يف اًوكت اًصاُن:

  ،صِسث ادلزائص اظالحاث هحري يف اولال اًعياؾي، ذما بٔذى ٕاىل ثلري اًًس َج اًعياؾي ثضلك مالحغ

 ئط اًخاًَة:حِر ٔبظحح ٍمتزي اًلعاغ اًعياؾي ادلزائصي اًَوم ابرلعا

                                      
1
سؼَوك صؼفاف ؤبذؼاليق مؼن  اهلًضبٔت جتاٍ ثبٔزرياث كصازاهتا ؤبوضعهتا يف اولمتؽ واًحُئة، ورعل مؼن ذؼالل اهلسؤوًَة الاحامتؾَة نٌل ثـصفِا اهلواظفة يه مسؤوًَة 

ألذؼش يف الاؾخحؼاز ثوكـؼاث ألظؼصاف اهلـيَؼة، اًؼامتَش مؼؽ اًلؼواهّي اهلعحلؼة ومـؼاًري اًسؼَوك  اهلسامهة يف اًخمنَة اهلس خسامة مذضمية حصة وزذاء اولمتؽ،  :بٔهَص

 .اصلًوَة، اًخاكمي تّي اهلًضبٔت وذمازساهتا ايلخَفة من ذالل اًـالكة تُهنا
2
لعس تstakeholder) ٔبحصاة اهلعَحة )   تبٔي وضاظ ٔبو كصاز ذاض ابهلًضبٔت. َ اًفصذ ٔبو اولموؿة اًيت ٍىون ًِا معَحة ٔبو حىون مـيَةًو
3
 ري اذلىومِة.ميىن اًرتنزي ؿىل مخس ٔبظصاف ٔبساس َة من ٔبحصاة اهلعاحل و مه: اصلوةل، اًزابئن، ذمثَو اهلس خزسمّي، اهلوزذون و اهلخـاكسون، اهليؼٌلث ك 
4
 .واًخعحَق ووضؽ ألًووايث اًيت تعحَـة اذلال ختخَف من مٌؼمة ٕاىل ٔبدصى يؼٌلث يف معََة اًخخينجية مصاؿات ٔبمهَة كضَة ثسزح اهل  



An] هَة و اًس َاس َةجمةل اًححوج اًلاهو    
née] 

 

  ــست

  
- 323 - 

 

  

الرابع العدد 

 جوان 

1025 

  حصاحؽ ماكهة اًلعاغ اًـام، و يف ملاتي ُشا اًرتاحؽ جصس تلوت ذوز اًلعاغ ارلاض يف لك فصوغ اًًضاظاث

 الاكذعاذًة مبا فهيا اًعياؿة.

  جضجَؽ ذَق اهلؤسساث اًعلريت و اهلخوسعة و ثسؾميِا جلك اًوسائي، و كس حتلق ُشا ألمص فـال

جسِم يف اًدضلَي و يف اًياجت اىلََة ارلام، نٌل مشَت وضاظاهتا لك  فبٔظححت اهلؤسساث اًعلريت و اهلخوسعة

 اًلعاؿاث الاكذعاذًة مبا فهيا اًلعاغ اًعياؾي.

  حمتزي اًعياؾَة ادلزائًصة اًَوم هبميية اًعياؿاث ارلفِفة، و ؿىل وخَ ارلعوض اًعياؿاث اًفالحِة

فبٔنرث ؿىل اًعياؿاث اًرتهَخِة و الاسدامثزاث اًلشائَة تًسة ُامة، و "ٍصحىز اًلعاغ اًعياؾي ارلاض ٔبنرث 

راث اًـائس اًرسًؽ"
1
. 

  ما ٍزال ٔبذاء اًلعاغ اًعياؾي )ذازح اىلصوكاث( و ل ٌسِم ثضلك فـال يف حتسّي اهلؤرشاث

الاكذعاذًة اًلكَة، و ٍصحؽ رعل  ٕاىل ؿست ٔبس حاة
2
: 

 يف اًعياؿة اىلصوكاث ادلزائًصة: 26000ثعحَق مواظفة اٍزو هجوذ 

، نٌل كامت ابهلعاذكة ؿىل اهلواظفة اًلِاس َة اٍزو 1976ثـخرب ادلزائص ؾضوا يف مٌؼمة اٍزو مٌش س ية 

و ثـس ادلزائص من تّي اًحضلان ألوائي مبيعلة اًرشق ألوسط وصٌلل ٕافًصلِا اًيت ثحًت اهلـَاز اصلويل ، 26000

يف ٕاظاز مداذزت اكَميَة مج وظين ٌَمصافلة وضؽ جصان ادلسًس ٌَمسؤوًَة الاحامتؾَة ٌَمؤسساث و رعل من ذالل

 2012اظَق ؿَهيا امس )بٓز.بٓش مِيا( )اهلسؤوًَة الاحامتؾَة هليعلة اًرشق الاوسط وصٌلل افًصلِا( و متخس من 

و جضمي ُشٍ اهلحاذزت الاكَميَة مثاهَة تضلان يه: ادلزائص واهللصة و ثووس ومرص و الازذن و سوزاي  2014اىل 

َة،  و جرشف ؿَهيا ق،و ًحيان و اًـصا سًة ٌَخمنَة اصلًو َة ٌَخلُِس ابًخـاون مؽ اًواكةل اًسًو و اهليؼمة اصلًو

ن  و مصافلة يف جمال اًخلُِس يف ٕاظاز ُشا اًربانمج."ففي اهلصحةل  114سدس خفِس  مؤسسة حزائًصة من حىٍو

واس خوكَت يف  2011صِص ماي ألوىل من جصانمج اهلسؤوًَة اولمتـَة )ٔبز.بٓش مِيا( اًيت مت اًرشوغ فهيا يف 

اهلصنز اًخلين هلواذ اًحياء )تومصذاش( ووحساث اًخعحري ادلسًست ٌَجزائص ذٌسمرب، اس خفاذ مهنا لك من  

ٔبزتؽ مؤسساث ابدذَاز  2012يف س ية و تياء ؿىل هفس اًربانمج اًوظين كام اهلـِس اًوظين ٌَخلُِس )زوًحة(. 

َمصافلة هلست زالج س يواث من ٔبخي معاتلة اهللاًُس اًيت متَهيا اهليؼمة وظيَة ًالس خفاذت من اًربانمج إلكَميي ٌ

                                      
1
 .91، ض:5 دؾس، خامـة صَف، ادلزائص، جمةل اكذعاذايث صٌلل افًصلِاكوزٌش هعريت، ٔبتـاذ  ثوهجاث اسرتاثَجَة اهـاص اًعياؿة يف ادلزائص،  
2
 .93، ض:مصحؽ ساتقكوزٌش هعريت،  
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َة ٌَخلُِس )ٕاٍزو  خـَق ألمص جلك من  15(، ورعل من مضن 26000اصلًو مؤسسة حصذست من اًلعاؿّي، ًو

فصغ اتتؽ ًسوانظصاك، مؤسسة اثعالث ادلزائص، س َفِخال جباًة وٍلؽ هوهسوز)زالج رشاكث ظياؾَة و رشنة 

اًـمومِة واًصي  ، فٕان ُياك رشنخّي من كعاغ اًحياء وألصلال2013ة يف كعاغ ارلسماث(. وخبعوض انصع

ٌل هوس َساز ًٔلصلال اًـمومِة من اًلعاغ اًـام واهلؤسسة ارلاظة ٔلصلال  ثوخسان يق كامئة الاهخؼاز، ُو

مثي مسـهتا اًوظيَة و الاكَميَة اًعصق واًصي واًحياء، و ًمت الادذَاز اهلؤسساث تياء ؿىل ٍلوؿة من اهلـاًري 

 يف كعاغ اًًضاظ ونشا اًـالكاث مؽ اهلس خزسمّي واًحُئة. 

اًيت متىهنا من حتسّي ٔبذاءُا يف  وهيسف ُشا اًربانمج اًخسًزيب ٕاىل متىّي اهلؤسساث اهلس خفِست من ألذواث

ساث اهلس خفِست ٔبن حتعي مِسان اهلسؤوًَة الاحامتؾَة ٌَمؤسساث، وتـس اس خىٌلل ُشا اًربانمج ميىن ٌَمؤس 

، وؿالوت ؿىل معََة إلرشاف ؿىل اهلؤسساث فٕان 26000ؿىل ثعسًق ذلساابهتا ظحلا هلخعَحاث ملِاش ٕاٍزو 

ن رلرباء حزائًصّي هلصافلة اهلؤسساث  اهلسؤوًَة اولمتـَة هليعلة اًرشق ألوسط وصٌلل ٔبفًصلِا ثـزتم ثلسمي حىٍو

ا اولمتـَة"يف حتسّي اًزتاماهتا خبعوض مسؤوًَاهت
1
. 

ص اهلؤسساث اًعلريت واهلخوسعة واهلصنز ادلزائصي ٌَض حاة اهلسرّي  نٌل ثـمي لّك من اًواكةل اًوظيَة ًخعٍو

ٌَمؤسساث ٔبًضا ؿىل مصافلة اهلؤسساث اًعلريت واهلخوسعة يف معََة اًخىِّف وثعحَق مـاًري ادلوذت )ٔبٍزو 

 ( يف ٕاظاز هفس اًربانمج اهلشهوز.26000

 :26000ًيت حتول ذون ثخين مواظفة اٍزو اًـصاكِي ا

َة خسًست، حِر مت ظصهحا يف  26000مواظفة اٍزو  ، و ذزخة ثحًهيا من ظصف 2010يه مواظفة ذًو

اهلؤسساث يف اًـامل ولك كََةل، طلعل من اًعحَـي ٔبن ل متخغل اهلؤسساث الاكذعاذًة ادلزائًصة ٔبذىن فىصت 

 هتا و هَفِة ثحًهيا. سواء ؾن اهلواظفة حبس راهتا ٔبو ؾن ٔبمهَ

من ظصف اهلؤسساث ادلزائًصة معوما تواكؽ ذمازس هتا ٌَمسؤوًَة الاحامتؾَة،  26000ٍصثحط ثخين مواظفة اٍزو 

 مفـؼم اهلؤسساث ادلزائًصة ل هتمت ابهلٌلزساث راث اًعاتؽ اًحُيئ و الاحامتؾي طلعل فِيي ل هتمت هبشٍ اهلواظفة.

  خايج يف ملسمة ٔبًووايث اهلؤسساث اًعياؾَة، ٔلهَ ًـخرب ٔبنرب حمسذ من ًبِٔت الاُامتم جبوذت ألذاء الاه

َا، اما حوذت ألذاء اًحُيئ  الاحامتؾي ل حيؼى تيفس  ق اهليخجاث حمََا و ذًو اىلسذاث اهلـمتس ؿَهيا يف جسًو

 اصلزخة من ألمهَة.

                                      
1
ساز" ورشنة ذاظة الاًخحاق هبا يف ادلزائص ٔبون لٍن،  موكؽ  تربانمج .. سوانظصاك واثعالث ادلزائص وس َفِخال وهوهسوز ثَخحق 2013فامي ثًذؼص "هوسَ 

------http://www.eldjazaironline.net/02/national/3-2011-06-16-15-16-24/12056---qq(، 15/02/2012، )اهليؼمة اصلًوَة ٌَخلُِس

2013----------.html. 
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 .كةل و قَاة اًوؾي تبمٔهَة ُشٍ اهلواظفة صلى مسريي اهلؤسساث الاكذعاذًة 

 ـف اًعحة اهلاًَة ٌَمؤسساث اًعياؾَة جيـَِا حصنز لك هجوذُا اهلاًَة و اهلاذًة و اًخرشًة يف سخِي ض

حتسّي نفاءهتا الاكذعاذًة و زحبِا اهلاذي، مذجاُةل تشعل ٔبذاهئا اًحُيئ و الاحامتؾي، ٔلن ُشا الاذري حيخاح 

ا.   اىل حاكًَف اضافِة ل ميىن ٌَمؤسساث ٔبن ثوفُص

 رلاض يف ادلزائص يف اًوكت اذلايل من اهلؤسساث اًعلريت و اهلخوسعة، و مـصوف ؾن ًخىون اًلعاغ ا

ُشٍ ألذريت ٔبن اُامترما كََي ابهلسؤوًَة الاحامتؾَة و مبٌلزساهتا، طلعل ثلَة  متاما فىصت ثخين مواظفة الاٍزو 

 يف ُشٍ اهلؤسساث. 26000

 ُشٍ اهلواظفة ؿىل هعاق واسؽ، و حصنزٍي  ضـف اُامتم مصانز اًخلُِس اًوظيَة تخسؾمي و جضجَؽ ثخين

 فلط ؿىل ٍلوؿة من اهلؤسساث اًيت ثخوفص فهيا مـاًري مـَية.

  ن اهلوازذ قَاة ارلربت اًخرشًة اهلخـَلة تخخين ُشٍ اهلواظفة، مفاساًت اًَِئاث اهلـيَة ابًخلُِس ثلوم تخىٍو

 اًخرشًة يف ُشا اولال.

 : 2011مٌش  26000إلٍزو  رشاكث حزائًصة ثًذؼص اذلعول ؿىل صِاذت

سي ٔبنس اًوسٍص سًة ٔبن اذلىومة” قوس خاف بًٓسن“اهليخسة اهللكف ابًخجازت ارلازحِة  اًسًو ؿىل  اًسًو

اهلخـَلة ابهلسؤوًَة اولمتـَة  26000ٌَحعول ؿىل صِاذاث ٕاٍزو  ادلزائًصة اس خـساذ هلصافلة اًرشاكث

س ة اولمتـَة ٌَمؤسساث بٔنذالل ًلاء حول اهلسؤوًَ” بًٓسن“ٌَمؤسساث، و ٔبو ح  مس خـست ٕلجصام  اًسًو

ملِاسا ثعحَلِا ظوؾَا وضؽ  26000و ًـخرب ٕاٍزو  .ادلزائص مشهصت ثفامه جسمح تخحسًس هَفِاث ُشٍ اهلصافلة مؽ

من ظصف مٌؼمة ٕاٍزو ؾلة مخس س يواث من اهلفاوضاث ؿىل مس خوى ٔبؾضاء اهليؼمة و  2010يف هومفرب 

َة هحريت، و ًخـَق ألمص تبٔول مـَاز ٔبسايس ٍصمز ٕاىل فِم موحس ٌَمسؤوًَة اولمتـَة ٌَمؤسساث  صِس ثـحئة ذًو

ٔبس ئةل مصنًزة جية ؿىل لك َُئة مرتذسة ٌَحعول ؿىل مـَاز اٍزو  7س خوى اًـاهلي. و حسذ ٍلوغ ؿىل اهل 

ٔبن جس خجَة ًِا و يه اذلاكمة يف ثيؼمي اهلؤسسة و احرتام حلوق إلوسان و اًـالكاث و رشوظ  26000

ياك ٍلوغ س خة مؤسساث .اًـمي و احرتام اًحُئة و احرتام اًلاهون و اًـالكة مؽ اهلس هتغل و اًخمنَة اىلََة ُو

اهلـِس اًوظين حتت ارشاف  2011حزائًصة رشؾت يف مساز اذلعول ؿىل اهلعاتلة اهلخـَلة هبشا اهللِاش مٌش 

ٌَخلُِس، و ًخـَق ألمص ابيلرب اًـمويم هلصاكدة اًحياايث ًحومصذاش و اولموؿة ارلاظة ٌَعياؿة اًلشائَة 

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF
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http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF
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http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1


An] هَة و اًس َاس َةجمةل اًححوج اًلاهو    
née] 

 

  ــست

  
- 326 - 

 

  

الرابع العدد 

 جوان 

1025 

و نشا اهلؤسسة اًوظيَة ًٔلانتُة )فصغ سوانظصاك( و  2011اًيت ادذريث س ية ” ادلسًست ادلزائًصة اهلعرباث“

.ابًًس حة ٌَس ية ادلاًزة جباًة و ٍلوؿة اهخاز حصاذ هوهسوز و س َفِخال ادلزائص اثعالث
1
 

 ٌَوسط اهلؤسساث ًِشٍ دعريت اىهتااكث ؾن ًعاًـيا اًواكؽ ٕاناىهتااكث اًحَئِة ًـمََاث اذلفص والاس خرصاح:

 ألظي راث ألدصى اًسامة ايلَفاث ثسخة ونشا اذلفص يف ًٌَزون اهلس خـمةل اًىثَفة اًدرسًحاث ثسخة اًحُيئ

 ٔبكَحَة حمتصنز ٔبٍن ألوىل ابصلزخة اًرشيق ادليوة مبياظق اولمتؽ حصة ٔب ص ؿىل ذما ، وكرٍي اًىميَايئ إلصـاؾي

 اذلَواانث ونشا اًساكن ُؤلء اٍجت الاحامتؾَة ٌَمسؤوًَة اًىدريت وابًخايل الاىهتااكث اهلؤسساث ُشٍ

 ؿىل هحري ٍىون سوف حصنزيان فٕان اًالحلة اًخحاًَي ذالل ومن .اهلياظق اذلَات هبشٍ مىوانث ولك واًيحااتث

 من اذلفص ًـمََاث هلا ENTP مؤسسة ويه ٔبل ادلزائصي ادليوة يف اًيفط حفص ٔبابز مؤسساث ٔبنرب ٕاحسى

 .اهلياظق هبشٍ سواء ذلس اًحُئة واولمتؽ ؿىل مَفت ثبٔزري

ا ميىن  :ًًل فامي ٕاجياُس

 هلَِا ذالل ٔبو اذلفص معََاث ٔبزياء اًًزوث اس خـٌلل ؾن ًيجم :اذلفص معََاث يف اهلس خـمةل اًًزوث 

 .وكرٍي واًرتتة واًيحااتث ادلوفِة اهلَاٍ ثعُة دعريت جرسًحاث

 حتخوي  خسا دعريت هفاايث من فصاذل معََاث يف اهلس خـمةل الًَٓاث خمخَف ؾن ًيجم ما :اًعَحة اًيفاايث

ارلعريت،  زط ا ألم من ٌَـسًس اهلسخدة (PCB) ابدذعاز اهلـصوفة Polychlorobiphényle ماذت ؿىل

ومواذ  وذسوم ٔبمالخ يف ٔبساسا ممتثةل ألدصى اهلواذ من اًـسًس ٕاىل ٕاضافة زكِا، ا احت ؾن ًًذج ما لس امي

ؿىل  مدارشت اىهتااكث جسخة وابًخايل جرسابهنا ؾن اًس َعصت ـةًع اذلفص ٔبزياء لكِا جس خـمي ٔبدصى هميَائَة

اًاكيف  سم ا الاًت ذون واًسامة اهلضـة اًيفاايث من اًـسًس زيم ؾن انَُم ألوىل، ابصلزخة وإلوسان اًحُئة

 اًوسط مبجمي اهلحارش اًرضز ٕاذلاق ؾيَ ًيجم ذما ، اهلواذ ُشٍ مثي مؽ اًخـامي ؾيس اهلـصوفة ألمن تلواؿس

دعريت  خمَفاث ؾن انَُم ُشا ادلوي، اًلالف ثعُة سامة كاًسة اهحـااثث وحىت ومِاٍ حصتة من اًعحَـي

ا معاظَة وجعالث ومـسهَة تالسدِىِة وحاوايث اىلصاكث وكعؽ اًحعازايث يف حمتثي ٔبدصى  . وكرُي

 ٍمعة ٍصفؽ من اذلاخة ٕاىل :حسة اهلَاٍ اًـشتة ٕان اًـمي تبٔسَوة اهلَاٍ اًيا الاس خـٌلل اهلفصظ وثَوج اهلَا

مََّّي خاًون ٌَحرئ اًواحست. ًلس اًزتم اًخعحَق اًعياؾي  3و  5اهلاء ٕار جس خزسم الآبز اٍمنورحِة ما تّي 

 ابس خزسام اهلَاٍ اًـشتة ٔكساش ًسائي اًخعسًؽ. و اهلَاٍ اًيت ًمّت ٕادصاهجا ٕاىل ألؿىل تـس مصحةل اًخعسًؽ.

                                      
1
 http://www.djazairess.com/elayem/134062 
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  ّصافلة ٌَلاس ثًُذج يف تـغ مصاحي الاس خرصاح،وكاًحا ما ٍىون رعل ؾيس هناًة :ٕان اهلَاٍ اهل اهلَاٍ اّهليخَجة

ن اًعفي اًعفحي ٔبو كًصحا مٌَ. و يف  اًـمََة ٕاهنا ثغل اهلَاٍ اًاكمٌة يف مساّم اًعروز اهلاء اذلحُس ذاذي حىٍو

هلَاٍ اهلاذلة تـغ اذلالث، ًلؽ ٕاهخاهجا يف مصاحي مدىّصت مدىصت ثسخة جرسة من ذَّي اًعسوغ ٕاىل جتمؽ ا

 اًسفًل.

 ًلس وزذث ثلاٍزص ظًصفة ؾن ثَوج مِاٍ الآبز ابًلاس ٔبو مبائؽ اًخعسًؽ اهلايئ، مّت ثَوج ّمِاٍ اًّرشة :

اًخحسُس هبا يف الٓوهة ألذريت  من ذَّي اًرشًط اًواثئلي ٔبزط اًلاس. و ثـزو اهلعيفاث اًضائـة ُشٍ 

وق اًيامجة ؾن معََة اًخعسًؽ من اهلوكن ظـوذا ٕاىل اهلائست اًؼاُصت ٕاىل فصضَخّي. ألوىل يه اس خعاةل اًضل

اهلائَة. و ألدصى يه جرسة اًلاس ٔبو اهلائؽ من اًحرئ. و فضّي ؾن ٔبن اًضلوق ًن متخس ؿىل مسى اهلسافاث 

اًىدريت ٕاىل مس خوذؿاث اهلَاٍ ادلوفِة، و حىت ًو ىزؾت ٕاىل رعل، فٕاهَ س َلؽ ٔب زهبا تواسعة ٕاهجاذاث اًلعاء 

 صي ًٔلزط.اًعر

 ذامتة

ص ُشٍ اهلاذت ومؽ 1981ٔبن جناخ اًولايث اهلخحست يف حفص ٔبول ترئ ٌَلاز اًعرصي اًـام  ، اذرتاكا  يف جمال ثعٍو

ص اًلاس اًعرصي،  اًخلّسم  اطلي جضِسٍ حىٌوًوحِا اذلفص اهلايئ، جصسث يف اًولايث اهلخحست موخة هحريت يف ثعٍو

صثلة ٔبن ثعي حعة سامهت يف اس خلياء واص يعن ؾن الاس خ رياذ ويف اًخبٔزري ؿىل سوق اًلاس اًعحَـي. ٍو

ص اًلاس اًعرصي ًوفص   45يف اًولايث اهلخحست، ٕاىل حوايل  2015اًلاس اًعرصي يف  ابهلائة. وزمغ ٔبن ثعٍو

َُم فصظا ٌَمنو الاكذعاذي، ٕال بٔن خماظص اًخَوج اًيت ٌسخهّبا ثثري خسل هحريا يف اًولايث اهلخحست ؤبوزواب، ان

ؾن الاس هتالك اًىدري ٌَمَاٍ اًيت ًمت مخِا ًخىسري اًعحلاث اًعرًصة واسرتخاغ اًلاس. نٌل ًَزم لس خرصاح 

اًلاس من بآبٍز اذلفص ألفلي حتت ألزط، حِر كس ثعي مسافة اذلفص ٕاىل زالزة هََومرتاث ذالل اًعحلة 

ٌَلء الاس هتالك اهلزتاًس ٌَمَاٍ اًعرًصة،  من ٔبخي حىوٍن ٔبنرب سعح مالمس ٌَعروز. نٌل ًًذلس اًـ

حشز لس خزالض اًلاس، وحيشزون من ثَوج اهلَاٍ ادلوفِة مبا ٌس خزسم من هاميوايث يف معََة الاس خرصاح و 

ارلرباء من ؾواكة اًضوء ألدرض اطلي ٔبؾعاٍ جمَس اًوسزاء لس خلالل اًلاس اًعرصي ابدلزائص وؿسم امذالنَ 

َة ٌَحفاع ؿىل اًحئِ ة، تُامن ثـخرب اذلىومة ٔبن اٌَجوء ٕاىل ُشا .ارلَاز رضوزت مَحة يف ٔبفق اىل مـاًري ذًو

يف ػي حصاحؽ احذَاظاث اًحالذ من اًلاس اًخلََسي وكصزث ادلزائص اًحسء ابس خلالل اًلاس اًعرصي  2030

ا متغل اثًر احذَاظي ؿاهلي ًلازة  ٔبًف مََاز مرت مىـة، ٔبي مخس مصاث احذَاظي ،اًلاس  20ابؾخحاُز

 مََاز جصمِي، 12سي اهللسز تبٔزتـة بٓلف مََاز مرت مىـة. ٔبما احذَاظي اًيفط فِحَف حنو اًخلََ
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ؤبوحضت اًـسًس من اصلزاساث بآثٍز اًسَحَة، ٔبن اذلفصايث واًعسوغ اًيت جسخهبا الٓلث اهلس خـمةل يف اذلفص، 

َوج اهلَاٍ ادلوفِة يف ثغل اهليعلة، حِر ًعحح اهلاء تين ا ٌَون ؾىص وفَِ زقوت وحشز ًعُة اًعرصت ألم ًو

ؾحس اًىصمي صَلوم ارلحري يف اًىوازج اًعحَـَة وزئُس انذي ايلاظص اًىربى ابدلزائص، من ارلعص اًىدري اطلي 

هيسذ ادلزائص يف حال مت اهليض يف مرشوغ اس خرصاح اًلاس اًعرصي، مؤنسًا ٔبهَ س َدسخة يف جسممي اًحُئة 

ر اهلَاٍ اًحاظيَة، اًيت سُمت ٕاجناس اهلرشوغ فهيا. ؤبو ح بٔ  ن دعص اس خرصاح اًلاس اًعرصي، ميخس ٕاىل كاًة ثًَو

و ما ٌسخة مضالك حصَة ٌَمواظيّي، ذاؾَا اذلىومة ٕاىل رضوزت ٕاًلاء ُشا اهلرشوغ ابؾخحاز ادلزائص يف  ُو

مذوفص قىن ؾيَ ماذام اًلاس اًعحَـي مذوفصا جوكَاث هحريت. وكال زئُس انذي ايلاظص اًىربى، ٕان اًلاس اًعرصي 

جوكَاث هحريت يف ٔبوزواب ؤبمٍصاك، ثفوق اًوكَاث اهلخواخست يف ادلزائص تبٔضـاف، ٕال ٔبهنم ًخجيحون اس خرصاخَ 

هدِجة اٍهتسًس اًىدري اطلي ٌضلكَ ؿىل اًحُئة، ٕاضافة ٕاىل اًضلط اًىدري اطلي متازسَ مجـَاث حٌلًة اًحُئة 

 .سِم ٔبمٍصاك ٌَسـي ٕاىل اس خرصاخَ يف ادلزائصواولمتؽ اهلسين ُياك، ما ذفؽ اصلول ألحٌحَة وؿىل زبٔ 
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كذعاذ واًـَوم إلذاًزة، خامـة اًـَوم اًخعحَلِة ارلاظؼة، ثؼحؼـت ؾـٌؼؼوان "ٕاذازت اهلؤمتص اًـَمي اًثاًر ًلكَة الا

ٔبفًصؼؼي  29 – 27خامـؼة اًـَؼوم اًخعحَلِؼة ارلاظؼة، الازذن،مؼٌؼٌلث ألؾؼٌلل: اًخحؼسايث اًـاهلَؼة اهلـؼؼارصت"، 
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 م ابهلعاتلة يف اًدرشًؽ ادلزائصيإلًزا
                   

 بٔس خار مساؿس ) بٔ(  ،ؿاذل معرياث  /ألس خار  

 واذي ؼؼؼؼخامـة محَ رلرض ابً                                                

 

 ملسمة 

هل اًـون إلكذعاذي ُو لك رسط ظحَـي بٔو مـيوي، ميازش وضاظا رميَا ٕاكذعاذاي مٌؼٌل ، ًلسم من ذال

 سَـة ٔبو ذسمة .

و جضمي اًسَؽ  مجَؽ اهليلولث اهلاذًة، اًيت ميىن ٔبن حىون موضوغ ثياسل مبلاتي ، سواء اكهت راث معسز 

 ظحَـي ٔبو حِواين ٔبو سزاؾي ٔبو ظياؾي،  مـست ًإلس خـٌلل ٔبو إلس هتالك اٍهنايئ .

ًِا كمية ٕاكذعاذًة و كاتةل ٌَخلسٍص  ٔبما ارلسماث فدضمي مجَؽ اولِوذاث اهلحشوةل ، ٔلذاء اًـمي ٔبو اهليفـة و

 اًيلسي مؽ ٕاسددـاذ جسَمي اهليخوح ًىوهَ ٕاًزتام ٔبظًل يف اًـلس ؾيس اًحَؽ ٔبو إلهخاح و ل ًـس ذسمة مس خلةل .

و ذما لصم فَِ ٔبن حتلِق اًصحب ُو من ألُساف ألساس َة ٔلكَة ألؾوان إلكذعاذٍن،  ًِشا جنس تـضِم يف  

ىل بٔزسغ و ٔبسِي ظًصق ٕاىل حِوة اهلس هتَىّي ، و رعل ابٕلؾامتذ  ؿىل اًـسًس من سـي مذواظي ٌَخوظي إ 

اهلٌلزساث اًخجاًزة ارلاًَة من اًزناُة و اًضفافِة ، اًحـَست لك اًحـس ؾن اهليافسة اًخجاًزة اًرشًفة ،  اكًلش 

هتغل ضـَفا، ٕلفذلاذٍ   يف اهلخوخاث،  و ٕاس خـٌلل ٔبساًَة اصلؿاًة اًاكرتة و اهلؼَةل  و ابهللاتي ًلف اهلس 

ٌَزربت اهلِيَة و اصلزاًة اًـَمَة اهلخرععة و اًاكفِة لندضاف ُشٍ ألساًَة ،  ٔبمام ما ميخَىَ اًـون 

 إلكذعاذي من حٌىة  ورمازت و ٕاحرتافَِ يف ٕاس خـٌلًِا .

و بٔمن  ًِشا ابث رضوزاي اًححر ؾن اًوسائي و اًعصق اًياحـة ،  اًىفِةل تضٌلن حٌلًة  حصة و سالمة

 اهلس هتغل. 

و كس ساذ ألمص ٕاذلاحا مؽ ثفذح كاًحَة اصلول ؿىل ٕاكذعاذ اًسوق ، اًيشء اطلي ٔبذى ٕاىل قزو ٔبسواكِا اصلاذََة   

من ذالل نرثت اًسَؽ اهلس خوزذت  و ثـسذ ٔبمناظ  ؤبصاكل ارلسماث اهلـصوضة و ٕاىهباز اهلس هتغل و ٕاكداهل 

ضافِا ،  تسون اًخفىري يف مسى سالمهتا  و مالمئهتا هل حصَا   ٔبو مسى اًالمذيايه ؿىل ٕاكذياهئا  و زقحخَ يف ٕاند 

 ٔبمهنا وظالحِهتا ًإلس هتالك .
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ًوـي ما ًسفـَ ٌَدرسغ و ؿسم اًخفىري ،  ُو ظـوتة ٕاندضاف ؾَوهبا يف ػي اًخعوز اًـَمي و اًخىٌوًويج 

ٔبو اًخشوق ٔبو كرٍي من اًعصق اطلي حـَِا ظـحة إلندضاف من ظصف اًصخي اًـاذي ابًصؤًة ابًـّي اولصذت 

 اًخلََسًة اهلس خـمةل ًإلندضاف .

مـست تعفة    ثو ًضٌلن ٔبنرث حٌلًة ٌَمس هتغل اكن ل تس من ٕاجياذ ملاًُس و مواظفاث ٌَسَؽ و ارلسما

مس حلة من ذالل ما ثخضميَ اًلواؿس اًلاهوهَة و اًخيؼميَة و ٕاحداز ألؾوان إلكذعاذًّي ؿىل ٕاحرتارما ، و ُو ما 

 خحلق ؾن ظًصق ما ًـصف ابٕلًزام ابهلعاتلة .   ً 

/اهلخـَق ابًلواؿس اًـامة سلاًة اهلس هتغل اًساتق ٌَلاهون 89/02و كس ٔبنس اهلرشغ ادلزائصي رصاحة يف اًلاهون   

اهلخـَق حبٌلًة  اهلس هتغل و مقؽ اًلش اذلايل ، ؿىل رضوزت ٕاًزتام ألؾوان إلكذعاذًّي ترضوزت ٕاحرتام  09/03

اًُس و اًضواتط  ٔبزياء معََاث إلهخاح و ؾصط اًسَؽ و ثلسمي ارلسماث،  اًيت مت وضـِا مس حلا من اهلل

ظصف اًَِئاث اهللكفة ابًخلُِس و ٕاؿساذ اهللاًُس اهلعاتلة ،  و رعل  ًضٌلن حصة  و سالمة و ٔبمن اهلس هتغل 

 ٕلكذعاذي هدِجة ٕاذالهل هبا. ،  و ضٌلن وحوذ مـاٍص  و ملاًُس ميىن اًصحوغ ٕاٍهيا ؾيس مذاتـة اًـون ا

َة اكهليؼمة اصلًوَة ٌَعحة    َا ًلي ُشا اهلوضوغ ٕاُامتما ابًلا ،  من ظصف تـغ اهليؼٌلث  اصلًو و   OMS ذًو

َة ٌَخلشًة و اًفالحة   اهلخـَلة ابًعحة و اًعحة   ،  و نشعل إلثفاق حول ثعحَق اًخساتري  FOAاهليؼمة اصلًو

َة ٌَخجازت ،   ACCORD   SPSاًيحاثَة      LOMCو اطلي ٔبظحح سازي اهلفـول مبجصذ ٕاوضاء اهليؼمة اصلًو

واطلي حسذ اًلواؿس ألساس َة اهلخـَلة ثسالمة اهليخوخاث اًلشائَة و اهللاًُس اًعحَة ٌَحَواانث و اًيحااتث 

و اًخوظَاث نٌل  كام تدضجَؽ اذلىوماث إبؾٌلل  ؿىل اهلس خوى اًوظين إلحصاءاث اًيت ثخالءم مؽ اهللاًُس 

َة .   اصلًو

 مفِوم اهلعاتلــــة  اهلححر ألول:  

ٕان اهلخفحط ٌَلاهون اهلسين ل جيس ثـًصفا مدارش حمسذا ًإلًزتام ابهلعاتلة،  و ل هـين تشعل ٔبهَ مل ًدٌاول ُشا 

وم تعفة كري اهلفِوم تعفة هنائَة، رعل  ٔبهَ ابًخفحط اًـام ٔلمه هعوض اًلاهون اهلسين جنس ٔبهَ ثياول ُشا اهلفِ

 مدارشت يف تـغ اًيعوض من ذالل ألحاكم اًـامة،  و اًحـغ ألدص من ذالل ألحاكم ارلاظة تـلس اًحَؽ .

 زامؼؼؼؼمفِوم إلًذاهلعَة ألول: 

مضن ُشا إلظاز جنس ٔبن مفِوم ُشا إلًزتام نثريا ما ٍصثحط ابٕلًزتام ابًدسَمي،  فٌجس ٔبن اهلخـاكس ٔبو اهلس هتغل 

فِش ما ًـصف ابًدسَمي اهلعاتق ٌَيشء اهلحَؽ ، و ًىٌيا مدسئَا  ل وس خعَؽ ٔبن هلول  تـمومِة ُشا ًعاًة تدٌ 

اهلععَح،  ٔلن اًدسَمي  اهلعاتق ٌَيشء اهلحَؽ ًفرتط وحوذ َشء ماذي ٍىون حمي  مـاًية ٌَخبٔنس من مسبةٔل 
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ًيت ًبٔذش ثيفِش  ُشا إلًزتام فهيا اهلعاتلة من ؿسرما،  و نثري ما ًعـة ُشا ألمص ابًًس حة ولال ارلسماث ا

 صلك خماًف .

من اًلاهون اهلسين اًيت ثيط ؿىل  551مفن تّي ُشٍ اًيعوض اًيت ثياول فهيا اهلرشغ ُشا ادلاهة هط اهلاذت 

 ٔبهَ )ٕارا ثـِس اهللاول تخلسمي ماذت اًـمي لكِا ٔبو تـضِا اكن مسؤول ؾن حوذهتا و ؿَََ ضٌلهنا ًصة اًـمي(  .    

الل ُشٍ اهلاذت ٔبنس اهلرشغ ؿىل رضوزت ٕاًزتام اهللاول تدٌفِش اًـمي حمي اًـلس وفلا صلزخة ادلوذت اهلعَوتة مفن ذ

اثفاكا و كاهوان، ٔبي ؿىل  ااهللاول ٔبن ًَزتم ابهلواظفاث اىلسذت يف اًـلس ووفلا ٌَلاهون , و تشعل ؿَََ ٔبن ًَزتم 

 ؿَهيا . قتخلسمي ماذت اًـمي حسة ادلوذت اهلخف

مل ٍىن ُياك ٕاثفاق فٕاهَ ؿىل اهللاول ٔبن  ًلسم ماذت اًـمي  وفق ٌَعيف اهلخوسط و رعل حسة  فٕان

 من اًلاهون اهلسين . 94ملذضَاث هط اهلاذت 

ٕار ثيط اًفلصت اًثاهَة مهنا ؿىل ٔبهَ )   ٍىفي ٔبن ٍىون اىلي مـَيا تيوؿَ فلط ٕارا ثضمن اًـلس ما ٌس خعاغ تَ 

خـاكسان ؿىل ذزخة اًيشء من حِر حوذثَ ومل ميىن ثحّي رعل من اًـصف ٔبو من ثـّي ملسازت و ٕارا مل ًخفق اهل 

 ٔبي ػصف ٔبدص ٕاًزتم اهلسٍن تدسَمي َشء من ظيف مذوسط .(

 .اهلعَة اًثاين:مفِوم اهلعاتلة 

من اًلاهون اهلسين  اًيت ثيط ؿىل ٔبهَ ) ٕارا ٕاهـلس  353نٌل ثياول اهلرشغ مسبةٔل اهلعاتلة من ذالل هط اهلاذت 

جية ٔبن ٍىون اهلحَؽ معاتلا ًِا و ٕارا ثَفت اًـَية ٔبو َُىت ؿىل ًس ٔبحس اهلخـاكسٍن  و ًو ذون  ةحَؽ ابًـَياً 

 دعاء اكن ؿىل اهلخـاكس ألدص ابئـا ٔبو مضرتاي ٔبن ًثخت بٔن اًيشء معاتق ٔبو كري معاتق ٌَـَية  (  .

ؿَهيا و اىلسذت يف ؾَية مـَية ؾيس ؿىل رضوزت ٕاحرتام اهلوظفاث اهلخفق  غمن ذالل ُشٍ اهلاذت ٔبنس اهلرش 

اًدسَمي ، و رعل تبٔن حىون معاتلة ًٔلظي ، ٔبو ثضلك ؿام ٕاحرتام ما ُو مذفق ؿَََ وفق ما ثلذضََ اًفلصت 

مسين اًيت ثيط ؿىل ٔبهَ ) ٕارا مل ٍىن حمي إلًزتام َشء مـَيا تشاثَ وحة ٔبن ٍىون مـَيا  94ألوىل من اهلاذت 

 تيوؿَ 

ًَ   ( .و ملساٍز و ٕال اك  ن اًـلس ابظاًل

 379نٌل جنس ٔبن اهلرشغ ًؤنس ؿىل مسبةٔل إلًزتام  مبواظفاث  اًيشء اىلسذ يف اًـلس من ذالل هط اهلاذت 

مسين،  ًوىن  وزوذُا مضن ُشا اًيط ًفِس ٔبن اهلرشغ ميزح تّي مسبةٔل اًـَة ارلفي و ختَف اًعفة و ٕال 

 مبارا هفرس وزوذُا مضن ٔبحاكم اًـَة ارلفي  .
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اًخـَق ابًلواؿس اًـامة  89/02من اًلاهون  03و ٕارا رُحيا ٕاىل اًلواؿس ارلاظة حبٌلًة اهلس هتغل جنس ٔبن اهلاذت 

جية  ٔبن ثخوفص يف اهليخوح  ٔبو ارلسمة اًيت ثـصط » ٌَحٌلًة اهلس هتغل اهلَلى هعت يف فلصاهتا ألوىل ؿىل ٔبهَ 

 «  .و اًخيؼميَة اًيت هتمَ ومتزٍي    و اهلواظفاث اًلاهوهَة تًالس هتالك اهللاًُس  اهلـمتس

من هفس اًلاهون ؿىل ٔبهَ ) جية ؿىل لك مٌخج ٔبو وس َط ٔبو موسغ و  تعفة ؿامة لك  05نٌل ثيط اهلاذت 

ابًخحصايث اًالسمة ٌَخبٔنس من معاتلة  ٔبن ًلوم تيفسَ ٔبو ؾن  ظًصق اًلري  كمذسذي يف معََة اًوضؽ ًإلس هتال

 «  .اظة اهلمزيت هل  اهليخوح ٔبو ارلسمة ٌَلواؿس ارل

هعت ؿىل ٔبهَ) لك مذوح مس خوزذ ٕارا مل ٍىن  10و مضن ُشا اًس َاق و يف هفس اًلاهون جنس ٔبن اهلاذت  

من ُشا اًلاهون ل ميىن ٔبن ًـصط ًإلس هتالك ٕال تـس حـهل  03معاتلا ٌَمواظفاث اهليعوض ؿَهيا يف اهلاذت 

اظص رعل ذون إلذالل ابٔلحاكم اًدرشًـَة و معاتلا حتت هفلة و مسؤوًَة مس خوزذٍ اطلي ًخحمي خم

 اهلـمول هبا  (  . ةاًخيؼميَ

 مؤنست ؿىل إلًزتام  ابهلعاتلة و مبسؤوًَة اًـون إلكذعاذي يف ثيفِش ُشا إلًزتام  ثو مجَؽ ُشٍ اًيعوض خاء

جية يف مجَؽ اذلالث  » من ُشا اًلاهون يف فلصهتا اًثاهَة جنس ٔبهنا هعت ؿىل ٔبهَ    3و ٕارا زحـيا ًيط اهلاذت 

 ٔبن ٌس خجَة اهليخوح ٔبو ارلسمة ٌَصقحاث اهلرشوؿة ًالس هتالك لس امي فامي ًخـَق تعحَـخَ و ظيفَ

خَ وهكَاثَ نٌل جية ٔبن ٌس خجَة  ةو مًض ئَ و ذمزياثَ ألساس َة و حصهَحَ و وس حة اهللوماث اًالسم  و ًُو

خيط اًيخاجئ اهلصحٍو مٌَ و ٔبن ًلسم اهليخوح وفق اهليخوح و/ ٔبو ارلسمة ٌَصقحاث اهلرشوؿة ٌَمس هتغل فامي 

 ملاًُس

 « . ثلََفَ   

ؿىل ٔبهَ ) ًخـّي ؿىل لك مذسذي ٕاحصاء مصاكدة معاتلة اهليخوح كدي  09/03من كاهون  12هط اهلرشغ يف اهلاذت 

 اًساًزة اهلفـول ...(. ةؾصضَ ًإلس هتالك ظحلا ًٔلحاكم اًدرشًـَة و اًخيؼميَ

ل ابٕلًزتام ابهلعاتلة  ًلوم تـسم كِام اًـون إلكذعاذي ابًخحصايث اًالسمة ًضٌلن معاتلة و تياء ؿَََ فإلذال

اهليخوح 
1
  

اهلخـَق مبصاكدة اهلواذ اهليخجة حمََا و  92/65ٕلًضاخ ظوزت إلذالل حيََيا اًلاهون ٕاىل اهلصسوم اًخيفِشي زمق 

اهلس خوزذت 
1
اذي واحة ٕاحصاء حتاًَي ادلوذت و مصاكدة حِر ٔبًلى ُشا اهلصسوم ؿىل ؿاثق اًـون إلكذع 

 اهلعاتلة ؿىل اهليخوخاث حمي اهلخاحصت .

                                      
1
اًلاهوهَة و إلكذعاذًة و اًس َاس َة ، لكَة اذللوق ، جن ؾىٌون ، ادلزائص ، ( انرص فذَحة ، اًلواؿس اًوكائَة ًخحلِق ٔبمن اهليخوخاث ، اولةل ادلزائًصة ٌَـَوم  

 .  21، ض  2002، س ية  01اًعحـة ألوىل ، ؿسذ 
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و من ذالل راعل ثحّي ًيا ٔبن مععَح اهلعاتلة ًلعس تَ معوما معاتلة اًسَـة ٔبو ارلسمة ٌَصقحة اهلرشوؿة  

اهلخـَق  03/ 09س ٌَمس هتغل ، مؽ ٕاحرتام اًلواهّي و اًخيؼاميث اًساًزة هبشا اًعسذ،  ٕال ٔبن اًلاهون ادلسً

حبٌلًة اهلس هتغل و مقؽ اًلش،  سـى ًضحط ٔبنرث هلععَح اهلعاتلة ، ًِشا جنسٍ ؾصف اهلعاتلة من ذالل هط 

ٕاس خجاتة لك مٌخوح موضوغ ًإلس هتالك ٌَرشوظ اهلخضمية يف »  يف اًفلصت اًثامٌة ؾرش مٌَ  تبهٔنا   03اهلاذت 

 «  .واًسالمة و ألمن ارلاظة تَ   ةاٌَواحئ اًفٌَة  و اهلخعَحاث اًعحَة و اًحَئِ

و كس خاء ُشا اهلفِوم ؿام و  ذال من ٔبي ثفعَي، نٌل ٔبهَ حلكم ؾن مععَح اهلعاتلة فامي خيط اهليخوح ،  

ذون ٔبن تفعي جىوهَ ميخس هبشا اهلفِوم ثضلك مدارش ٕاىل اهليخوح سواء اكن سَـة ٔبو ذسمة،  و كس ٔبرشان سَفا 

ة من ألموز اًيت ختسم اهلس هتغل، و رعل إبفصاذ هعوض جرشًـَة  و ثيؼميَة ٔبن اٍمتزي تّي اًسَـة و ارلسم

 ذاظة جلك مهنا هلًزس من اصلكة و اًضحط،  ذما ٌسِي اًخعحَق لحلا .

لس خاء هط اهلاذت   اهلشهوز سَفا مؤنس ؿىل ٕاًزامِة معاتلة اهليخوح و مل ٌضري تسوزٍ   39/03من اًلاهون  11ًو

جية ٔبن  ًَيب لك مٌخوح مـصوط ًإلس هتالك اًصاقحاث » مٌفعي تيعَ ؿىل ٔبهَ ٌَزسمة و اًسَـة ثضلك 

اهلرشوؿة ٌَمس هتغل من حِر ظحَـخَ و ظفٌَ و مًض ئَ و ذمزياثَ ألساس َة و حصهَخذَ و وس حة ملاومذَ 

خَ وهكَاثَ و كاتََخَ ًإلس خـٌلل و ألدعاز اًيامجة ؾن ٕاس خـٌلهل .  اٌَالسمة و ًُو

سَـة ٔبو ارلسمة ٌَصاقحاث اهلرشوؿة ٌَمس هتغل من حِر معسٍز و اًيخاجئ اهلصحٍو نٌل جية ٔبن جس خجَة اً 

مٌَ و اهلمزياث اًخيؼميَة من انحِة ثلََفَ و اتزخي ظيـَ و اًخازخي ألكىص ٕلس هتالنَ  و هَفِة ٕاس خـٌلهل و 

 «  رشوظ حفؼَ و إلحذَاظاث اهلخـَلة تشعل و اًصكاتة اًيت  ٔبحًصت ؿَََ 

ة ٕاًزامِة اهلعاتلة ٔبو ح من ذالل ُشٍ اهلاذت ، زمغ ٕاكذعاز ذوزُا فامي ًخـَق ابٕلصازت و كس اكهت حواه

 ٌَميخوح  ثضلك ؿام ذون ثفعَي فامي ٕارا اكن سَـة ٔبو ذسمة .

و من ذالل ما س حق ميىن ٔبن هـصف إلًزتام ابهلعاتلة تبٔهَ ٕاًزتام اًـون إلكذعاذي تبٔن ًلسم سَـة ٔبو ذسمة  

 و اًسالمة و ألمن و ٌَدرشًـاث  ةرشوؿة  ٌَمس هتغل و ٌَمخعَحاث اًعحَة و اًحَئِجس خجَة ٌَصقحاث اهل 

 و اًخيؼاميث اًساًزة اهلفـول . 

 مضمون ٕاًزتام  اًـون إلكذعاذي ابهلعاتلة  اهلححر اًثاين:

ة ٌَمس هتغل ثلذيض اهلعاتلة  إلًزتام مبا ٌضرتظَ ٔبظصاف اًخـاكس، ٕاضافة هلا ثلصزٍ اًدرشًـاث هبشا  اًضبٔن حٌلً

 ثضلك ذاض ، و حفغ ٌَعحة و اًسالمة اًـامة و اًحَئِة.

                                                                                                                        
1
 . 13،  حًصست زمسَة ؿسذ 12/02/1992، اهلؤزد يف  92/65اهلصسوم اًخيفِشي زمق  
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 ةؿَََ ابهلعاتل   حو من تّي ادلواهة اًيت ًـىن اهلخـاكسٍن ابهلعاتلة ثضبهٔنا،  ملساز اهلحَؽ  و ُو نٌل ًععَ 

غ يف هط اًوكَة ، نٌل ٔبن اهلس هتغل نثريا ما ًَح ؿىل رضوزت ثوفص ظفة مـَية يف اًسَـة ًِشا جنس ٔبن اهلرش 

من اًلاهون  اهلسين ٔبًزم اًحائؽ ابًضٌلن يف حاةل ؿسم ٕاص امتل اهلحَؽ ؿىل اًعفاث اًيت ًخـِس  توحوذُا  379اهلاذت 

وكت اًدسَمي ، و ل ًلذرص ألمص ؿىل إلًزتام ابًعفاث اًيت ًخـِس هبا مبلذىض اًـلس حفسة ، تي ل تس من 

واظفاث اًلاهوهَة و  اىلسذت مس حلا من ظصف اهلـِس اًوظين و  اهل سمعاتلة اًسَؽ  و/ ٔبو ارلسماث ٌَملاًُ

 ٌَخلُِس  و اًيت ل جيوس ٌَـون إلكذعاذي  خماًفهتا تـس حعوهل ؿىل ؿالمة و/ٔبو إلصِاذ ؿىل اهلعاتلَ ثضبهٔنا. 

هلست  من اًلاهون اهلسين ثياول اهلرشغ ٕاًزتام اًـون إلكذعاذي  تضٌلن اهلحَؽ 386و 379من ذالل هط اهلاذت  

مـَومة،  و ُو ٔبحس ظوز اهلعاتلة اًوػَفِة و سوف هخاول ُشٍ ألهواغ من اهلعاتلة تسْا ابهلعاتلة ثضبٔن 

 رشوظ اًخـاكس مث اهلعاتلة ٌَدرشًـاث و اًخيؼاميث  . 

 اهلعاتلة ثضبٔن رشوظ اًخـاكس  اهلعَة ألول:

 ػَفِة .و فهيا هخعصق ٌَمعاتلة اًوكَة واهلعاتلة اًوظفِة و اهلعاتلة اًو 

 اهلعاتلة اًوكَة  اًفصغ ألول:

ثخوفص حاةل اهلعاتلة اًوكَة لكٌل كام اًـون إلكذعاذي تدسَمي سَـَ كسز و نٌل مبا يف رعل اهلىوانث و اًـيارص 

 اصلاذةل يف حصهَهبا ٕاثفاكا مؽ  ما مت ٕاصرتاظَ ٔبو هط ؿَََ اهلرشغ. 

من اًلاهون اهلسين  365و ظحلا ٔلحاكم اهلاذت 
1
ًخـّي ٔبن ٍىون ملساز اهلحَؽ اطلي ًًدلي  ٔبن ًدسَمَ   فٕاهَ  

اهلس هتغل ٔبو من ًيوة ؾيَ ُو هفس اهللساز اطلي مت إلهفاق ؿَََ يف اًـلس ،و هؼًصا ًىون اهلخـاكسٍن مه من 

حيسذون وإبزاذهتم ملساز اًسَـة اًواحة جسَميَ فٕان اًـون إلكذعاذي ًضمن اًوكَة اهليعوض ؿَهيا يف ُشا 

ٕال يف حاةل وحوذ ٕاثفاق خياًف رعل تعفة رصحية ٔبو مضيَة ٔكن ًشهص يف اًـلس ٔبن هكَة اًسَـة مـَية اًـلس ، 

 .    اثلًصح

فٕارا وخس هلط يف هكَة اًسَـة اكن ؿىل اهلس هتغل حق ارلَاز تّي ظَة فسخ اًـلس ٔبو ٕاهلاض اٍمثن، ٔبما ٕارا 

زا حبسة اًوحست وحة ؿىل  اهلس هتغل ٕارا اكهت اكهت هكَة اًسَـة حًزس ؿىل ما رهص ابًـلس و اكن اٍمثن ملس

اًسَـة كري كاتةل ٌَخلس مي ٔبن ًسفؽ مثيا سائسا ٕال ٕارا اكهت اًزايذت فاحضة، يف ُشٍ اذلاةل جيوس هل ٔبن ًعَة 

 فسخ اًـلس ما مل ًوخس ٕاثفاق خياًف رعل .

                                      
1
َؽ اكن اًحائؽ مسؤول ؾن ما هلط مٌَ حبسة ما ًليض تَ اًـصف كري ٔبهَ ل جيوس ٌَمضرتي بٔن من اًلاهون اهلسين ) ٕارا ؿّي يف ؾلس اًحَؽ ملساز اهلح  365اهلاذت  

 ًعَة فسخ اًـلس ًيلط يف اهلحَؽ ٕال ٕارا ٔبزخت ٔبن اًيلط ًحَف من ألمهَة ذزخة ًو اكن ًـَمِا اهلضرتي هلا ٔبمت اًحَؽ ( .
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هت اًسَـة كري كاتةل ٌَخجزئة و ؿىل ٔبساش سـص اًوحست فٕاهَ جية اٍمتزي تّي ما ٕارا اك ٔبما ٕارا اكن اٍمثن ملسزا 

ذون ٔبن ثَحق ٔبي رضز ابًـون إلكذعاذي ، ففي ُشٍ اذلاةل ل ًَزم اًـون إلكذعاذي تخلسمي اًوكَة اًزائست 

ملاتي مثيَ ، ٔبما ٕارا اكهت اًسَـة كاتةل ٌَخجزئة فال حيق ٌَمس هتغل ٔبن ًَزم اًـون إلكذعاذي تخجزئة اًسَـة 

لكِا ملاتي حوكةل اٍمثن ٕال يف حاةل ؿسم ٕاس خعاؿة اهلس هتغل حتمي اًزايذت يف ملساز تي ًخـّي ؿَََ ٔبن ًبٔذشُا 

اهلحَؽ فٕاهَ إبماكهَ ظَة اًفسخ و اًخياسل ؾن حِاست اًسَـة 
1
 

و ٍصى خاهة  من اًفلَ ٔبن اهلس هتغل مَزم تبٔذش اًزايذت يف اًوكَة اًيت سَمت ، نٌل ٔبن ألؾصاف اًخجاًزة 

ةل وحوذ سايذت ضئَةل يف اًسَـة ٔبن ًَزتم تدسنل اًسَـة وذفؽ سايذت اٍمثن ثفصط ؿىل اهلس هتغل يف حا
2
 . 

ُشا ؾن ملساز اًسَـة يف ألص َاء اهلـَية ابطلاث , ٔبما ابًًس حة ًٔلص َاء اهلثََة فٕان اهلعاتلة فهيا ثخحلق من 

 ن واف.ذالل جسَمي سَـة و ًلسز فَِ تـغ اًزايذت اًلََةل و اًًسخِة يف تـغ ألحِان  ٔبي مزيا

و معوما فٕان جسَمي هكَة اًسَـة تعفة ظفِفة يف ُشٍ ألهواغ من ألص َاء حسة ما ُو وازذ يف اًـلس ظـة، 

اهلـَية ابًيوغ حىون ؾصضة ًخلرياث ٕاما مصثحعة تعحَـهتا ٔبو تؼصوف اًخـامي فهيا، فـمََة اًوسن و  ءٔلن ألص َا

وحوذ تـغ اًسَـة كس ثخـصط ٌَخَف ٔبو اًضَاغ ؾيس اًيلي ختَق هوغ من إلزثَاة يف اهللساز ، ٕاضافة ٕاىل 

 اًيلي 

 و ثحلى مثي ُشٍ اهلسائي حتوكِا ألؾصاف اًخجاًزة ابًيؼص فامي ميىن اًدسامح فَِ من ؿسمَ .

 اهلعاتلة اًوظفِة  اًفصغ اًثاين: 

وذُا ، فٕارا و ًخـَق ألمص ابصرتاظ  اهلس هتغل  و حوذ ظفة مـَية يف اًسَـة و ثـِس اًـون إلكذعاذي توح

                                                حسج مثي ُشا إلثفاق فٕان معاتلة  اًسَـة حتعي تخوفري اًعفة اهلضرتظة .                                                          

اهلسين بٍٔن ٔبنس ؿىل ٕاًزتام اًـون من اًلاهون  379و كس هؼم اهلرشغ ادلزائصي ُشا إلًزتام من ذالل هط اهلاذت 

إلكذعاذي ابًضٌلن يف حاةل ؿسم ٕاص امتل اًسَـة ؿىل اًعفاث اًيت ثـِس توحوذُا
3
. 

                                      
1
 . 115 – 114، ذًوان اهلعحوؿاث ادلامـَة ، ض  1990ة اًثاًثة ، َلس حس يّي ، ؾلس اًحَؽ يف اًلاهون اهلسين ادلزائصي ، اًعحـ 

2
 Joanna schmiot szlwski , vente  - obligation de delivance de 1603 a 1623 , jurs. Class, vent et distribution 1991, fasci 

10 paje 8 et 9 para n° 42.  
3
ون اًحائؽ مَزما ابًضٌلن ٕارا مل ٌض متي اهلحَؽ اًعفاث اًيت ًخـِس توحوذُا وكت اًدسَمي ٕاىل اهلضرتي ٔبو ٕارا اكن ) ٍى 01من اًلاهون اهلسين اًفلصت  379اهلاذت  

هل فِىون اًحائؽ ضامٌا ابهلحَؽ ؾَة ًيلط من كميخَ ٔبو إلهخفاغ تَ حبسة اًلاًة اهللعوذت مٌَ حس امب ُو مشهوز تـلس اًحَؽ ٔبو حس امب ًؼِص من ظحَـخَ ٔبو ٕاس خـٌل

  اًـَوة و ًو مل ٍىن ؿاهلا توحوذُا (. ًِشٍ
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وؿَََ ًًضبٔ ٕاًزتام اًـون إلكذعاذي توحوذ ظفة يف اًسَـة ؾن ٕاثفاق ٔبظصاف اًخـاكس ٔبو ؾن ثـِس رصحي 

َِ حِر ًرتثة ؿىل رعل ضٌلن اًـون ٌَـون إلكذعاذي  تشعل بٔو ٔبنرث ٕلصرتاظ اهلس هتغل و حوذُا ف 

 من اًلاهون اهلسين . 397إلكذعاذي  وحوذ ُشٍ اًعفة حسة هط اهلاذت 

ا يف اًسَـة، و كس  ٔبي ٔبهَ ٕاؾٌلل هلحسٔب سَعان إلذازت فاًـلس ُو ألظي يف ضحط اهلواظفاث اًيت ًَزم ثوافُص

 ثـّي اًسَـة و ٔبوظافِا ؿىل ٔبساش اًـَية ٍىون ٕاثفاق ألظصاف مضيَا نٌل ُو اذلال يف تَؽ اًـَية ،ٔبٍن ًمت

 و ًمت إلهفاق  ؿىل ٔبساسِا .  فاهللسمة من ٔبحس ألظصا

  اهلعاتلة اًوػَفِة  اًفصغ اًثاًر:

ًلعس ابهلعاتلة اًوػَفِة  ظالحِة اًسَـة ًإلس خـٌلل يف اًلاايث اًيت جس خـمي من بٔخَِا مٌخجاث من هفس 

  ألقصاط ارلاظة  اًيت ٌض حـِا اهلس هتغل . اًيوغ فضال ؿىل اًعالحِة ًإلس خـٌلل يف

نٌل ًيرصف مفِوم اهلعاتلة اًوػَفِة يف مـىن ٔبدص ٕاىل بٔن اًيشء خبعائعَ اطلاثَة ٍىون ظاحل ًإلس خـٌلل 

اهللعوذ  
1
. 

 ظالحِة اهلحَؽ ٌَلصط اطلي بٔؿس  هل   اهلعَة اًثاين:

إلكذعاذي تضٌلن اًـَوة اًيت ثؤ ص يف ظالحِة  من اًلاهون اهلسين ثَزم اًـون 379اًفلصت ألوىل من اهلاذت  

اًسَـة اهلحَـة ٌَلصط اطلي ٔبؿسث هل  سواء اكن قصط جس خـمي من ٔبخهل سَـَ من هفس اًيوغ ٔبو قصط 

ذاض ؿنل تَ وكت اًحَؽ , فاًـون إلكذعاذي ل ًَزم فلط تضٌلن ذَو  اًسَـة من اًـَوة  اًيت ميىن ٔبن ثعصٔب 

تي ٌضرتظ ٔبًضا ضٌلن ظالحِة اًسَـة ًإلس خـٌلل تلغ اًيؼص ؾن ما ٕارا اكن هبا ؿَهيا ٔبزياء اًدسَمي حفسة 

 ؾَة بٔم ل .

 فاهلعاتلة ثدسؽ ًدضمي ظالحِة اًسَـة هلا ٔبؿسث هل من اًياحِة اًوكَة اًوػَفِة . و ابًخايل

 ظالحِة اًسَـة ٌَلصط ارلاض اطلي ًٍصسٍ اهلس هتغل   اًفصغ ألول:

 ؿىل سَـة ظاذلة ًإلس خـٌلل يف ألقصاط اًيت جس خـمي من ٔبخَِا ؿاذت  هفس كس ل ٍىذفي اهلس هتغل حبعوهل

اهليخوخاث , فُضرتظ سايذت ؿىل رعل ٔبن ًلسم اًـون إلكذعاذي سَـة  ظاذلة ًخحلِق اًلصط ارلاض من 

 اهلحَؽ 

ًسَـة،  و و ُيا ؿىل اهلس هتغل ٔبن ًـنل  اًـون الاكذعاذي تعفة رصحية ابًوػَفة ارلاظة اًيت ًخذلهيا من ا

 من مث ًَزتم اًـون إلكذعاذي تبٔن ًلسم سَـة  ظاذلة ًِشا إلس خـٌلل ارلاض ابهلس هتغل . 

                                      
1
 . 721معص ؾحس اًحايق ، اسلاًة اًـلسًة ٌَمس هتغل ، مصحؽ ساًف اطلهص ، ض  
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 ظالحِة اًسَـة ذالل مست اًـمي اهلـَومة  -بٔ 

من اًلاهون اهلسين ؿىل ٔبهَ? ٕارا مضن اًحائؽ ظالحِة اهلحَؽ ٌَـمي هلست مـَومة مث ػِص ذَي  386ثيط اهلاذت 

ـنل اًحائؽ يف ٔبخي صِص من ًوم ػِوزٍ و ٔبن ٍصفؽ ذؾواٍ يف مست س خة ٔبصِص من ًوم  فَِ فـىل اهلضرتي ٔبن ً

 «إلؿالم لك ُشا ما مل ًخفق اًعصفان ؿىل ذالفَ  

ٕاًزتام اًـون الاكذعاذي تضٌلن ظالحِة اًسَـة ٌَـمي ذالل مست مـَية ًلذرص ؿىل اهليلولث اهلاذًة اًيت 

زًنَة، ول ٌرسي ؿىل اًـلازاث و اهليلولث اًـاذًة ارلاًَة من اًخـلِس ثـمي اكلٓلث اهلاكهَىِة و ألهجزت اهل

اًخلين  فاًـون إلكذعاذي ًضمن اس متصاز ظالحِة اًسَـة هلست سمٌَة مـَية و نشعل ضٌلن اكفة  ما يف اًسَـة 

 من ؾَوة .

تس ٔبن ًلوم اهلس هتغل و ل ًَزم اًـون إلكذعاذي هبشا إلًزتام ٕال ٕارا ٕاثفق ؿىل رعل رصاحَ ،وؾيسُا ل 

من ػِوز إلصاكل، و ٕارا مل ًلم اًـون الاكذعاذي إبظالحَ فٕان ؿَََ  صإبؿالم اًـون الاكذعاذي ذالل صِ

 ٌَلضاء ذالل مست س خة  ٔبصِص  جرسي من ًوم إلؿالم ما مل ًوخس ٕاثفاق خياًف رعل . ءاٌَجو 

 َة اهلعاتلة ثضبٔن اهلواظفاث اًلاهوهَة و اًخيؼمي   اًفصغ اًثاين:

زمغ ما فصضَ اهلرشغ من رضوزت ٕاحرتام رشوظ اًخـاكس  و اهلعاتلة ثضبهٔنا من مجَؽ اًيوايح نٌل ، و مواظفاث  

و وػَفة ؿىل اًيحو اًساتق تَاهَ ٕال ٔبهَ مل ٍىذفي تشعل،  تي ثسذي تيعوض جرشًـَة ًفصط اهلعاتلة من ؿست 

 مس هتَىّي  تعفة ذاظة و ألؾوان الاكذعاذًّيحواهة ٍصى ٔبهنا ختسم ألمن و اًعحة و اًسالمة اًـامة ٌَ 

 معوما  ورعل ًىدح مجَؽ اًصاقحاث اًلري مرشوؿة يف حتلِق زحب ماذي ؿىل حساة سالمة اهلس هتغل .

ًِشا زتط اهلرشغ مفِوم اهلعاتلة زتعا  وزَلا ابًخلُِس ٔبي بٔهَ لتس من معاتلة اًسَؽ و / ٔبو ارلسماث ٌَملاًُس 

اىلسذت مس حلا من ظصف َُئة اًخلُِس،  و من مث ٕاؾامتذ و ورش  ُشٍ اهلواظفاث من و اهلواظفاث اًلاهوهَة 

ظصف اهلـِس اًوظين ٌَخلُِس ،  و اًيت ل جيوس ٌَميخج ٔبو اًعاهؽ خماًفهتا تـس اذلعول ؿىل ؿالمة  و / بٔو 

 إلصِاذ ؿىل اهلعاتلة .

اًًضاظ ارلاض »  اهلخـَق ابًخلُِس ُو   04/04 و اًخلُِس نٌل ؾصفذَ اهلاذت اًثاهَة اًفلصت ألوىل من اًلاهون

اهلخـَق توضؽ بٔحاكم راث ٕاس خـٌلل  موحس و مذىصز يف مواهجة مضالك حلِلِة ٔبو حممتةل ٍىون اًلصط مهنا 

حتلِق اصلزخة اهلثىل من اًخيؼمي يف ٕاظاز مـّي ، و ًلسم واثئق مصحـَة حتخوى ؿىل حَول هلضالك ثلٌَة و 
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اًسَؽ و ارلسماث اًيت ثعصخ تعفة مذىصزت يف اًـالكاث جن اًرشاكء إلكذعاذٍن و  جتاًزة ختط اهليخوخاث و

«  اًـَمَّي و اًخلٌَّي و إلحامتؾَّي 
1
 

 فاًِسف ألسايس ٌَخلُِس ُو معاتلة اًسَؽ و ارلسماث ٌَملاًُس اًلاهوهَة اهلعَوتة مبا حيلق حٌلًة اهلس هتغل

و ٔبموال ألصزاض و حفغ اًحُئة ثضلك ؿام ُشا ٕاضافة ٕاىل  و اهلعاحل اًـامة من ذالل حفغ اًعحة و ٔبمن 

ساًف اطلهص من ٔبُساف حمتثي يف  04/ 04من كاهون 3ما خاءث تَ اهلاذت 
2
: 

 حتسّي حوذت اًسَؽ و ارلسماث و هلي اًخىٌوًوحِا . -

 اًخرفِف من اًـوائق اًخلٌَة و ؿسم اٍمتَزي . -

 ام مدسٔب اًضفافَِ .ٕاصرتاك ألظصاف اهلـيَة يف اًخلُِس و ٕاحرت  -

 جتية اًخساذي و الاسذواحِة يف ٔبؾٌلل اًخلُِس . -

 اًدضجَؽ ؿىل إلؿرتاف اهلخحاذل ابٌَواحئ اًفٌَة و اهلواظفاث و ٕاحصاء اًخلِمي راث أل ص اهلعاتق.  -

 ٕاكذعاذ اهلوازذ و حٌلًة اًحُئة . -

 حتلِق ألُساف اهلرشوؿة . -

  اهلعاتلة ٌَمواظفاث بٔ(

ٌَلواؿس  ززَلة كري ٕاًزامِة ثوافق ؿَهيا َُئة ثلُِس مـرتف هبا، ثلسم من بٔخي إلس خزسام اًـام اهلخىص اهلواظفة و 

اهلخضمية اًرشوظ يف جمال اًخلََف و اًسٌلث اهلمزيت ٔبو اٌَعلاث هليخوح ٔبو معََة ٔبو  طٔبو ارلعائ ثوإلصازا

ظًصلة ٕاهخاح مـَية 
3
 

صط لحلا ؿىل اهلـِس ادلزائصي ٌَخلُِس يف صلك مضاًزؽ ثـس اهلواظفاث من كدي دلان ثلٌَة وظيَة ًخـ

ا  مواظفاث مصفلة تخلٍصص ًنب حمخواُا، و رعل تلصط اًخحلق من معاتلة اهلرشوغ و رعل مبيح فرتت سمٌَة كسُز

ًوما ًٔلؾوان إلكذعاذًّي  و لك مـين ًخلسمي مالحؼاهتم ،حِر ًخىفي اهلـِس ادلزائصي ٌَخلُِس هبشٍ  60

الل فرتت اًخحلِق اًـمويم و ثمت  اهلعاذكة اٍهنائَة ٌَمواظفة من كدي اٌَجية اًخلٌَة ؿىل ٔبساش  اهلالحؼاث ذ

اهلالحؼاث اهللسمة ,  حِر جسجي مبوحة ملصز و رعل تـس  إلؾامتذ اًعاذز ؾن اهلسٍص اًـام ٌَمـِس 

ًة ٌَمـِس ٔبن  جيصي حفط ادلزائصي ٌَخلُس، ًخسذي حزي اًخعحَق ٕاتخسٔب من اتزخي ثوسًـِا ؿرب اولةل اصلوز

                                      
1
 اهلخـَق ابًخلُِس . 23/06/2004، اهلؤزد يف  04/04، من اًلاهون  01، فلصت  02اهلاذت  
2
  من هفس اًلاهون . 03اهلاذت  
3
 ساًف اطلهص .،  04/04، من اًلاهون 03اهلاذت  
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اهلواظفاث اًوظيَة مصت لك مخس س يواث من كدي اهلـِس ادلزائصي ٌَخلُِس كعس إلتلاء ؿَهيا ٔبو مصاحـهتا ٔبو 

«ٕاًلاءُا  
1
  

 و اهلواظفاث ٕاما حىون ثَلائَة ٔبو ٕاحداًزة .

 اهلواظفاث اًخَلائَة  -ة

 ثًذج سَؽ مـَية حِر ثلوم ابهلوافلة ؿىل اًعَف يه اهللاًُس اهللرتحة ٕاما من ظصف اًفصغ بٔو  اهلؤسسة اًيت

 اًيت خاءث هبا نخاتَا و يه ثيلسم ٕاىل فصؿّي :

: و ثخـَق ابهللاًُس اهلعحلة من ظصف حٌلؿاث ٔبو مجـَاث رميَة موهجة هلساؿسهتم يف مـصفة  اهللاًُس اهلِيَة

 ٕارا ما اكهت اهليخجاث اىلعي ؿَهيا ثخوافق مؽ مواظفاث اهليخوح .

فميىن ٌَمؤسسة ٔبن ثضؽ ملِاش ذاظة مبيخجاهتا و ُيا ًخـَق ألمص إبختار ٕاحصاءاث ُامَ :  س اًعيؽملاٌ

 هبسف اًخحنك يف حوذت مٌخوح ما .

 اهلواظفاث إلحداًزة :-ح

و هـين هبا اهلوظفاث اهلوهجة ٌَمحافؼة ؿىل اًعحة اًـامة و  ألمن و اىلَط ، و ثبٔذش ظَلة ٕاحداًزة فذيدرش 

ُس  ؾن ظًصق ثيؼاميث معومِة و اًيت ثخضمن ٔبمن اهليخجاث اًلشائَة ذاظة و يف هفس اًوكت ُشٍ اهللاً 

حٌلًة اهلس هتغل و جسَِي مٌؽ اهلـامالث اًخجاًزة اًلري اًرشؾَة 
2
 

و سـى مجَؽ ألؾوان الاكذعاذًّي ًحشل كعاز هجسمه يف اًـمي ؿىل اًصفؽ من حوذت سَـِم و ذسماهتم ًضٌلن 

لِا يف ألسو  لِا حىت يف ألسواق جسًو اق اىلََة ، إبحرتارما ٌَمواظفاث اًلاهوهَة اًوظيَة و ٔبًضا  ثوس َؽ جسًو

َة ًخوحِس اهللاًُس و اهلواظفاث اهلمتثةل  ارلازحِة و رعل إبؾامتذ اهلواظفاث اًلِاس َة اًيت وضـهتا اًَِئة اصلًو

 يف اهليؼمة اًـاهلَة ٌَمـاٍصت الاٍزو  .

صامةل هلا ًًلو اهلواظفة جية ٔبن حىون 
3
 : 

 ٔبوظاف حمسذت  ٌَمواذ اهلس خـمةل يف اهليخوح . -

حتسذ اهلواظفاث ظًصلة اًلِاش اًواحة ٕاس خـٌلًِا ٕلدذَاز اًسَـة ٔبو ارلسمة و اهلواذ اًالسمَ هل و نشا هوؾَة   -

 ِاش .ألهجزت   وألذواث اًواحة ٕاس خـٌلًِا و اًعصق اهلوكةل ًضحط و مـاٍصت ُشٍ ألهجزت و ٔبذواث اًل 

                                      
1
 اهلخـَق تدٌؼمي اًخلُِس . 06/12/2005، اهلؤزد يف  05/464من اهلصسوم اًخيفِشي زمق  20، 19،  17، 16اهلواذ  
2
َة ثضاظة ، اًخلُِس و ذوزٍ يف حتسّي إلهخاح و حٌلًة اهلس هتغل ، زساةل ماحس خري ، خامـة سـس ذحَة ، اًحََست ،    . 38-37، ض  2006ُس
3
َة ثضاظة    .40، اًخلُِس و ذوزٍ يف حتسّي إلهخاح وحٌلًة اهلس هتغل ، مصحؽ ساًف اطلهص ، ض ُس
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ا ٔبزياء ٕاس خـٌلل اهليخج و دعواث  - حتسذ اهلواظفاث وفلا  ًعًصلة ٕاس خـٌلل اهليخج و اًؼصوف اًواحة ثوافُص

 اًرتهَة و اًعَاهة .

 و ألوسان.  ةجضمي ؿىل مجَؽ ٔبوظاف اهليخوح مثي ألتـاذ اًالسم - 

 جية ٔبن حتخوي اهلواظفة ؿىل ظًصلة إلهخاح . - 

ث لك ألزكام اهلس خـمةل و اًـالكاث اًخجاًزة اهلس خـمةل و لك اًـالكاث جية ٔبن ثو ح اهلواظفا -  

 اهلس خزسمة. 

 اهلواظفاث حىذة تعًصلة واحضة و تَلة راث مفِوم وا ح و مدارش  . -   

 وضؽ ثـَاميث حمسذت سواء من انحِة اًرشاء وإلهخاح بٔو إلس خـٌلل و اًحـس ؾن  اًخلكفة . -   

 هلخعَحاث اًزائست و اًيت ل ثخعَهبا ادلوذت من اهلواظفاث .رضوزت ٕاسددـاذ لك ا -   

 جية ٔبن حىون اهلواظفاث اكمةل .  -

اهلخـَق حبٌلًة اهلس هتغل و مقؽ اًلش ، ٔبصازث ٕاىل تـغ حواهة اهلعاتلة  09/03من اًلاهون  11نٌل ٔبن اهلاذت 

ك اًصقحاث اهلرشؿة جية ٔبن ًَيب لك مٌخوح مـصوط ًإلس هتال» ألساس َة  و  رعل تيعِا ؿىل ٔبهَ 

خَ  ٌَمس هتغل من حِر ظحَـخَ وظيفَ و مًضئذَ و ذمزياثَ ألساس َة و حصهَخذَ  و وس حة ملوماثَ اًالسمة و ًُو

 و هكَاثَ

 و كاتََخَ ًإلس خـٌلل و ألدعاز اًيامجة ؾن ٕاس خـٌلهل . 

صحوت مٌَ و نٌل جية ٔبن ٌس خجَة اهليخوح ٌَصقحاث اهلرشوؿة ٌَمس هتغل من حِر معسٍز و اًيخاجئ اهل

اهلمزياث اًخيؼميَة من انحِة  ثلََفَ و اتزخي ظيـة و اًخازخي ألكىص ٕلس هتالنَ و هَفِة ٕاس خـٌلهل و رشوظ 

 حفؼَ

«و إلحذَاظاث اهلخـَلة تشعل و اًصكاتة اًيت ٔبحًصت ؿَََ   
1
 

 معاتلة اٌَواحئ اًفٌَة  -ذ

وزَلة ثخزش  ؾن ظًصق » ًالحئة اًفٌَة تبهٔنا  اًخـَق ابًخلُِس  ا 04/04من كاهون  07فلصت  2ؾصفت اهلاذت 

اًخيؼمي و ثيط ؿىل دعائط سَـة ما ٔبو ذسمة  ٔبو اًـمََاث و ظصق إلهخاح اهلصثحعة هبا مبا يف رعل اًيؼام 

                                      
1
 ، اهلخـَق حبٌلًة اهلس هتغل ومقؽ اًلش.    25/02/2009، اهلؤزد يف  09/03، من اًلاهون 11اهلاذت  
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اهلعحق ؿَهيا و ٍىون ٕاحرتارما ٕاحدازاي ، نٌل ميىن ٔبن ثدٌاول حزئَا ٔبو لكَا اهلععَح و اًصموس و اًرشوظ 

«هليخوح ٔبو معََة  ٔبو ظًصلة ٕاهخاح مـيَة   ثًخلََف و اًسٌلث اهلمزيت ٔبو اٌَعلااًواحدة يف جمال ا
 1
 

ؿىل قصاز اهلواظفة متص اًالحئة اًفٌَة مبصاحي كدي ٔبن ثعحح مـمتست زمسَا، ثحسٔب مبضاًزؽ ثـسُا اصلوائص اًوساًزة 

ا يف هط اهلاذت  اهلخـَق  05/464سوم اًخيفِشي من اهلص  16اهلـيَة و ثددؽ فهيا هفس إلحصاءاث اًيت خاء رهُص

تدٌؼمي اًخلُِس و سرٍي ، كري ٔبن ٕاؾامتذُا ٍىون تلصاز مضرتك تّي اًوسٍص اهللكف ابًخلُِس و اًوسزاء اهلـيَّي 

و ثًرش اكمةل يف ادلًصست اًصمسَة
2
. 

 و ثؤسس اًالحئة اًفٌَة ؿىل اهلخعَحاث اهلخـَلة ابهليخوح وفق دعوظَاث ٕاس خـٌلةل تسل من ثعمميَ

 ٔبو دعائعَ اًوظفَِ اًيت يه موضوغ اهلواظفة . 

 و هتسف ًخحلِق ٔبُساف رشؾَة ٔبمهِا .

 ألمن اًوظين و اًوكاًة من اهلٌلزساث اًيت ثؤذي ٕايل اًخلََط . -

 حٌلًة حصة ألصزاض و سالمهتم و حِات اذلَواانث وحصهتا . -

اذلفاع ؿىل اًيحااتث واًحُئة   -
3
. 

ـست من كدي اصلوائص اًوساًزة  ٕايل َُئة اًخلُِس و ثحََف مضاًزؽ اٌَواحئ اًفٌَة اهل -
4
   

تـس اًخحلِق من وحوذ اهلواظفاث اًوظيَة ٔبو اصلًوَة صلى اهلـِس ادلزائصي ٌَخلُِس اطلي ًلسم تياء ؿىل ظَة 

َة ٔبو اًوظيَة اهلالمئة و متىّي اصلوائص اًوساًزة اهلـَية إبؿساذ  من اًلعاغ اًوسازي اهلـين هط اهلواظفاث اصلًو

 مضاًزؽ اٌَواحئ إلس خلياء ؾن ُشٍ اهلواظفاث ٕارا ثحّي ؿسم مالمئهتا. 

 ثلمي اهلعاتلة   اًفصغ اًثاًر:

اهلخزشت ثضلك مدارش ٔبو كري مدارش ًخحسًس مسى ٕاحرتام اًرشوظ راث اًعةل  ثًلعس تَ لك إلحصاءا

واظفاث من رعل ٕاحصاءاث ٔبذش اًفٌَة ٔبو اهل ابٌَواحئ اًفٌَة ًخحَس مسى ٕاحرتام اًرشوظ راث اًعةل ابٌَواحئ

اًـَياث و ٕاحصاء اًخجازة و اًخفذُش و ٕاحصاءاث اًخلِمي و اًخحلِق و ضٌلن اهلعاتلة و ٕاحصاءاث اًدسجَي و 

و اهلزح تُهنا  إلؾامتذ و اهلعاذكة
5
. 

                                      
1
 ،اهلخـَق ابًخلُِس ساًف اطلهص . 04/04،من اًلاهون  07فلصت  02اهلاذت ، 
2
.06/12/2005، اهلؤزد يف 05/464اهلصسوم اًخيفِشي ،من  28اهلاذت    ، اهلخـَق تدٌؼمي اًخلُِس وسرٍي
3
 ،اهلخـَق ابًخلُِس ساًف اطلهص .  04/04، من اًلاهون  05، فلصت 02اهلاذت  
4
 هفس اهلاذت واًفلصت من هفس اًلاهون . 
5
 ،من هفس اًلاهون . 09، فلصت 02اهلاذت  
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 إلصِاذ ؿىل اهلعاتلة  -بٔ  

تبٔن سَـة ٔبو ذسمة ما ًعاتق  يه اًـمََة اًيت ًـرتف هبا تواسعة صِاذت اهلعاتلة و / ٔبو ؿالمة ٌَمعاتلة

اهلواظفاث ٔبو اٌَواحئ اًفٌَة نٌل يه حمسذت يف اًلاهون ورعل تدسَمي صِاذت اهلعاتلة ٔبو وضؽ ؿالمة ؿىل  اهليخوح 
(19)

 . 

و ًمت إلصِاذ ؿىل اهلعاتلة ؿىل مس خوى وحساث إلهخاح و ؾيس ذسن اًحضائؽ يف اهلصىس ٔبو صلى وظوًِا 

س خـٌلل و سائهل ارلاظة ٔبو ابدلوء ٕاىل ذسماث معاحل خماجص اًخحاًَي ٔبو ٔبًة َُئة ؾيسما ًفصقِا اهلس خوزذ ابٕ 

حِر هؼم ثضلك مٌفعي إلصِاذ ؿىل  05/465وظيَة ٔبو ٔبحٌحَة ٌَمصاكدة ، و ثسؾامي هلا س حق ظسز اهلصسوم 

و اًحَئِة  اهلعاتلة و كس ٔبوحة اهلصسوم ٔبن ختضؽ اهليخوخاث اهلوخَ ًإلس هتالك و اًيت متس اًسالمة اًعحَة

ٕاىل ٕاصِاذ ٕاحدازي
1
 

اًخزََط ازلصيك ٌَحضائؽ كدي ٕامتام ٕاحصاءاث مصحـَة اهلعاتلة ثرشظ  93/47و كس ٔبخاس اهلصسوم اًخيفِشي 

 ٕامتارما كدي ؾصط اهليخوح ًإلس هتالك.

                                                    ارلامتة 

ٕاىل ٔبهَ ميىن ٔبن هـصف اهلعاتلة تبهٔنا اس خجاتة اًسَـة  ٔبو ارلسمة من ذالل ُشٍ اصلزاسة اهلوحزت ثوظَيا 

ٌَصقحاث اهلرشوؿة ٌَمس هتغل و ٌَمخعَحاث اًعحَة و اًحَئِة و اًسالمة وألمن و ٌَدرشًـاث و اًخيؼاميث 

 اًساًزة اهلفـول .

ن ذالل حفغ ُشٍ و لحؼيا ٔبن ألذش هبشا اهلفِوم من صبٔهَ ٔبن حيلق حٌلًة اهلس هتغل و اهلعاحل اًـامة م

 ادلواهة اًِامَ من حصة  و ٔبمن و ٔبموال ألصزاض و اًحُئة ...

نٌل ٔبن ٕاؾٌلهل من صبٔهَ ٔبن ًؤذي ٕاىل حتسّي حوذت اًسَؽ و ٌسامه يف ثعوزُا و جيـي اهليافسة تّي ألؾوان 

 إلكذعاذًّي مٌافسة رشًفة و مرشوؿة .

لِا يف ألسواق اىلََة و رعل ٔلن جمِوذمه سٌُعة ؿىل اًـمي ؿىل زفؽ حوذت سَـ  ِم و ذسماهتم ًضٌلن جسًو

َة نٌل ٔبهَ من ذالل اهلعاتلة ىمتىن من اًوكاًة و اًصكاتة و ُشا ًوحوذ مصحـَ ، و   حتمي من اًخلََط ةو اصلًو

 تشعل ثـخرب اهلعاتلة من ٔبجنؽ اًعصق اًوكائَة ًىثري من ٔبصاكل اًلش و ارلساغ .

و حـهل ٔبنرث ثفعَي حىت ميخس ٔب ٍص  09/03ف اهلعاتلة اًوازذ يف اًلاهون ًِشا ىصى  رضوزت ثـسًي اهلرشغ ًخـًص

 ثضلك مدارش ٕاىل اًسَـة و ارلسمة توضوخ ٔبنرث .

                                      
1
 . 06/12/2005اهلؤزد يف  05/465اًخيفِشي من اهلصسوم  14و  13( اهلاذت  
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اًساتق اهلخـَق حبٌلًة اهلس هتغل اطلي ٍىِف إلذالل ابٕلًزتام ابهلعاتلة ؿىل ٔبهَ  89/02و ؿىل ذالف اًلاهون 

س هتغل و مقؽ اًلش ادلسًس ٔبؿاذ اًيؼص يف حىَِفِا توضـِا يف اهلخـَق حبٌلًة اهل  09/03خماًفة فٕان اًلاهون 

 من هفس اًلاهون . 12مٌَ اًيت ثـاكة ؿىل خماًفة اهلاذت  74معاف ادليح و ُشا مبوحة اهلاذت 

نٌل مت من ذالل اًلاهون اهلشهوز ٔبؿالٍ زفؽ حس ؾلوتة اًلصامة ٕاىل حس ميىن اًلول مـَ ٔبهنا زاذؿة ًىن لتس من 

لصامة جصٔبسٌلل ٔبو زمق ٔبؾٌلل اًـون إلكذعاذي  ًخىون مذياس حة مؽ اًلوت إلكذعاذًة ٌَـون زتط كمية اً

 إلكذعاذي حىت ٍىون ذسصِا ٌظلمة اهلاًَة ٔب ص فـال يف زذغ ايلاًف .

 نٌل ٔبهَ لتس من ثفـَي معََة اهلعاتلة إبس خزسام  ٔبحسج اًخلٌَاث  و اًوسائي اهلخعوزت يف ذمازس هتا.

مي ؿىل ثـسذ ألهجزت  و اًَِئاث اًلامئة ؿىل ذمازس هتا و ٕاجياذُا يف لك اًولايث و اصلوائص ًخىون ٕاضافة ٕاىل اًـ

 كًصحة من اهلس هتغل و اًـون إلكذعاذي و خمخَف ادلِاث اًصكاتَة .

 :اهلعاذز و اهلصاحؽ 

  13،  حًصست زمسَة ؿسذ 12/02/1992، اهلؤزد يف  92/65اهلصسوم اًخيفِشي زمق . 

  اهلخـَق ابًخلُِس . 23/06/2004، اهلؤزد يف  04/04اًلاهون 

  اهلخـَق تدٌؼمي اًخلُِس  . 06/12/2005، اهلؤزد يف  05/464اهلصسوم اًخيفِشي زمق 

  اهلخـَق حبٌلًة اهلس هتغل ومقؽ اًلش.    25/02/2009، اهلؤزد يف  09/03اًلاهون ، 

  ادلزائصي  اًلاهون اهلسين. 

 ًة اًـلسًة ٌَمس هتغل ، ذزاسة ملازهة تّي اًرشًـة و اًلاهون ، مًضبٔت اهلـازف معص َلس ؾحس اًحايق ، اسلا

 إلسىٌسًزة   .

  ذًوان اهلعحوؿاث ادلامـَة. 1990، َلس حس يّي ، ؾلس اًحَؽ يف اًلاهون اهلسين ادلزائصي ، 

 َة ثضاظة ، اًخلُِس و ذوزٍ يف حتسّي إلهخاح و حٌلًة اهلس هتغل ، زسا ةل ماحس خري ، خامـة سـس ُس

 .2006ذحَة ، اًحََست ، 

  انرص فذَحة ، اًلواؿس اًوكائَة ًخحلِق ٔبمن اهليخوخاث ، اولةل ادلزائًصة ٌَـَوم اًلاهوهَة و إلكذعاذًة و

  .2002، س ية  01اًس َاس َة ، لكَة اذللوق ، جن ؾىٌون ، ادلزائص ، اًعحـة ألوىل ، ؿسذ 

 Joanna schmiot szlwski , vente  - obligation de delivance de 1603 a 1623 , 

jurs. Class, vent et distribution 1991, fasci 10 paje 8 et 9 para n° 42. 
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 ٔب ص اًـلس اصلويل ًيلي اًخىًٌووحِا ؿىل اًخمنَة إلكذعاذًة

 ) ذزاسة كاهوهَة حتََََة(
 خامـؼؼؼؼؼؼة ٔبذزاز ، / ابًؼؼؼؼؼة فذَحةألس خارت        

 

 مـةملس

كذعاذًة يف خمخَف ذول اًـامل، سذت ؾعة اذلَات وؾٌلذ اًخمنَة الٕ ثـخرب اًعاكة تيوؾهيا اهلخجسذت وكري اهلخج  

َة اًيت ثلوم ؿَهيا معََاث إلهخاح اًعياؾي واًززاؾي وارلسماِت اىلللة ٌَخمنَؼة الاكذعؼاذًة،  ا اهلاذت ألًو ابؾخحاُز

اث إلهخؼاح ٔبو مؼا ًعاكة حفسؼة تلؼسز مؼا حتللِؼا اهلـصفؼة اًفٌَؼة ًخلٌَؼتَس ٔبن ُشٍ ألذريت كس ل حتللِا معاذز ا

م هسؼَؽ  19"، واًيت ػِصث يف ألسواق اًـاهلَة مؽ معَؽ اًلصن  اًخىٌوًوحِاكذعاذًون ٕامس " ًععَح ؿَهيا الٕ 

لِة مٌافسة ٌَسَؽ وارلسماث اًخلََسًة  جسًو

اًخىٌوًوحِؼا يف خعَؽ ٔبحؼس ٔبن ًيىؼص ٔبمهَؼة وما ٕان مىض هعف كصن مؼن اتزخي ُؼشا اًؼِؼوز، حؼىت مل ًـؼس ٌسؼ  

كذعاذًة، تي ًلس ابث من ارلعبٔ ؿؼسم الاؿؼرتاف ًِؼا ابًلؼوت اذلامسؼة يف ُؼشا اهلوضؼوغ، وحؼىت حتلِق اًخمنَة الٕ 

ؾيرصؼ ذدِؼي  الاجتاٍ اًالكس َيك يف ػي اًيؼًصة اًخلََسًة ًالكذعاذ واطلي اكن ًؼسؾي ٔبن اًخىٌوًوحِؼا جمؼصذ

ن ؾؼن خؼاذت جتؼاٍ حيَؼسو ٍ فامي تـس ٔبهنؼم اكهؼوا يف ُؼشا الٕ عاذًة يف اصلول، اؿرتف زواذكذؾن ملوماث اًخمنَة الٕ 

كذعاذي اًـاهلي اًَوم كس ٔبنس ٔبن حصامك زٔبش اهلال اطلُين هل كسز ٔبنؼرب ؤبؾؼؼم مؼن حؼصامك اًعواة، ٔلن اًواكؽ الٕ 

زٔبش اهلال اهلاذي
1
يَ.) اًسَؽ وارلسماث (، ؤبن اًخىٌوًوحِا يه اًـامي اًصئُيس يف    حىًو

كذعؼاذ اصلويل، واكهؼت اصلول اًيامِؼة ثفذلؼص ٕاٍهيؼا، اذلسًثة هبشٍ ألمهَة يف واكؼؽ الٕ وهلا اكهت حلِلة اًخىٌوًوحِا 

فلس دلبٔث اصلول اهلخلسمة اهلاًىؼة ًِؼا ٕاىل احؼذاكز سؼوكِا لسؼ خـٌلًِا هوزكؼة ضؼاقعة يف ملاتؼي اًعاكؼة واًيفؼور 

ىف ي هكثال ونسًَي ؿىل ُشٍ اًس َاسة اًخـسفِة، ثؼغل اهلياكضؼاث الاكذعاذي واًس َايس يف اصلول اًيامِة، ٍو

اًيت ذازث تّي اذلىومة ألمٍصىِة ومخس ذمثَّي ؾؼن ادلامـؼاث ألمٍصىِؼة حؼول موضؼوغ وضؼؽ اًضؼواتط ؿؼىل 

زسًة ألحباج واصلزاساث ادلامـَة واًيت ذَط فهيا اًيلاص ٕاىل رضوزت جضىِي دليؼة صلزاسؼة اهلوضؼوغ، وتـؼس 

جية ٔبؿسث ُشٍ ألذؼريت ثلٍصؼصا ثضؼمن اًـسًؼس مؼن اهللرتحؼاث ؤبمهِؼا رضوزت وضؼؽ زكاتؼة ؿؼىل ثيعُة ُشٍ اٌَ 

اًزواز ألخاهة وملاويل اذلىومة واهلخـاكسٍن مـِا واهلعؼسٍزن ٌَمـَومؼاث واهلـؼازف اًفٌَؼة اًؼيت ميخَىوهنؼا، نؼٌل 

                                      
، اولضل ألول: ؾلوذ اًخجازت اصلًوَؼة يف جمؼال هلؼي اًخىًٌووحِؼا، ذاز اًثلافؼة ًٌَرشؼ واًخوسًؼؽ، ألزذن، سؼ ية اهلوسوؿة اًخجاًزة واهلرصفِةذ. َلوذ اًىِالين،  - 1

 .14، ض 2009
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مٍصىِة مؽ ألحٌحَة وزكاتة معََاث اكرتحت ُشٍ اٌَجية رضوزت زكاتة اهلـَوماث اًفٌَة اًيت ثدداذًِا ادلامـاث الٔ 

اهخلال اًخىٌوًوحِا ؾؼن ظًصؼق ؾلؼوذ اًرتادؼِط، ويف ُؼشا اًعؼسذ ٔبكؼصث اذلىومؼة ألمٍصىِؼة تـضؼا مؼن ُؼشٍ 

الاكرتاحاث وثوًت لك من وسازت اصلفاغ وارلازحِة واًعياؿة واًخجازت لك فامي خيعَ، ٕاضافة كِوذ خسًؼست ؿؼىل 

معََاث اهخلال اًخىٌوًوحِؼا
1

ًلؼس خؼاءث مؼؤرشاث الاكذعؼاذ ألمؼٍصيك ثؤنؼس يف ُؼشا اولؼال ٔبن وسؼ حة ، تؼي و 

 1949وٕاىل ؿؼام  1909من سايذت ٕاهخاحِة لك رسط يف لك ساؿة يف اًفرتت اًزمٌَؼة اًواكـؼة تؼّي ؿؼام  87.5%

ًًسة ٕاىل اًخلسم اًفين اطلي صِسثَ اًولايث اهلخحست ألمٍصىِة واحذىصثَ ًيفسِا
2
. 

ي تؼؼّي اصلول اهلاًىؼؼة ٌَخىٌوًوحِؼؼا واصلول اًؼؼيت يه حباخؼؼة ٕاٍهيؼؼا، ويف دضؼؼم ُؼؼشا وؿََؼؼَ فلؼؼس وضؼؼبٔ رصاغ ؿؼؼاهل 

اًرصاغ، جصسث فىصت الثفاق ٔبو اًـلس اصلويل ًيلي اًخىٌوًوحِا تعوزت حتاول ٔبن ختسم اًخواسن الاكذعاذي تؼّي 

ذؼرتاغ وألزابخ ٔبظصاف اًـلس؛ فدسمح هلوزذ اًخىٌوًوحِا تبٔذش ملاتي هجوذٍ يف الاذؼرتاغ ويف هفلؼاث ُؼشا الا

اهلخوكؽ حعوهل مهنا، وجسمح هلخَلي اًخىٌوًوحِا تبٔذش اًيخاجئ اًخلٌَة اًرسًؼة ًِؼشٍ ألذؼريت مؼن ٔبخؼي الاسؼ خفاذت 

خَ ٍص وحتلِق اًخمنَة الاكذعاذًة يف ذًو مهنا يف معََاث سايذت إلهخاح وثعٍو
3

و مؼا سؼوف ًؼمت حبثؼَ يف ُؼشا  ، ُو

" ، تلَؼة إلخاتؼة ؾؼن إلصؼاكل  ًيلي اًخىٌوًوحِا ؿؼىل اًخمنَؼة إلكذعؼاذًة ٔب ص اًـلس اصلويلاهللال اهلـيون تؼ: " 

 اًخايل: ٕاىل ٔبي مسى ميىن ٌَـلس اصلويل ًيلي اًخىٌوًوحِا ٔبن حيلق اًخمنَة الاكذعاذًة؟

إلخاتة ؿىل إلصاكل ٔبؿالٍ، ازثبًٔت اؾامتذ اًخلس مي اًخايل.  ًو

 حِا، اًخمنَة الاكذعاذًة.ٔبول: حتسًس مفاُمي: اًـلس اصلويل ًيلي اًخىٌوًو 

 اثهَا: تَان ٔب ص اًـلس اصلويل ًيلي اًخىٌوًوحِا ؿىل اًخمنَة الاكذعاذًة.

 . حتسًس اهلفاُمي: ٔبول

اًخىٌوًوحِا مععَح اكذعاذي حسًر اًًضبٔت، وكس جصسث ؾيارصٍ مؽ هناًة اذلصة اًـاهلَة اًثاهَؼة ىلؼاوةل  

لؼس ساذ الا ُؼامتم اصلويل تؼَ  مؼؽ سايذت اًعَؼة اصلويل، اطلي حـؼهل حمؼال ٕاؿاذت تياء حضازاث اصلول اهلسمصت، ًو

َة راث ظحَـة كاهوهَة ذاظة، ًِا بآثز مدؼارشت ؿؼىل مرشؼوؿاث إلهخؼاح الاكذعؼاذي وابًيدِجؼة ؿؼىل  ًـلوذ ذًو

مساز اًخمنَة الاكذعاذًة ٌضلول، وكدي اًخفعَي يف هوؾَؼة ُؼشٍ الآثز اًؼيت ًرتوِؼا ُؼشا اًيؼوغ مؼن اًـلؼوذ ؿؼىل 

منَة الاكذعاذًة، سوف هـاجل من ذالل ُشا اىلوز، ٔبمه اًـيؼارص اًؼيت خؼاءث حمؼسذت هلفِؼوم لك مؼن اًـلؼس اًخ 

 اصلويل ًيلي اًخىٌوًوحِا واًخمنَة الاكذعاذًة. 

                                      
 . 22ذ. َلوذ اًىِالين، مصحؽ ساتق، ض  - 1

 .17حؽ، ض هفس اهلص  - 2

 .67هفس اهلصحؽ، ض  - 3
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 .ثـًصف اًـلس اصلويل ًيلي اًخىٌوًوحِا-1

ون حمؼال ٌَحَؼؽ ٔبو اًرشؼاء ٔبو ؾصف مؤمتص ألدم اهلخحست ٌَخمنَؼة واًخجؼازت اًخىٌوًوحِؼا تبهٔنؼا:  لك مؼا ميىؼن ٔبن ٍىؼ

اًخحاذل وؿىل وخَ ارلعوض جصاءاث الاذؼرتاغ واًـالمؼاث اًخجاًزؼة واهلـصفؼة اًفٌَؼة، كؼري ذميؼوخ ؾهنؼا اًؼرباءت، 

واهلِازاث وارلرباث اًؼيت ل ثيفعؼي ؾؼن ألصؼزاض اًـؼامَّي ومـصفؼة اًخىٌوًوحِؼا اهلخجسؼست يف ٔبصؼ َاء ماذًؼة 

وتعفة ذاظة اهلـساث والٓلث
1
. 

ي ؾيارص إلهخاح ٕاىل مٌخجؼاث  ؾصف اًفلَ اًخىٌوًوحِانٌل  تبهٔنا: " ٍلوغ اهلـازف واًعصق اًـَمَة اًالسمة ًخحًو

ص" وثخضمن وػائف إلهخاح وإلذازت واًخيؼمي مـمتست ؿىل اًـنل ومصحىزت ؿىل اًححر واًخعٍو
2
. 

زذ اًخىٌوًوحِؼا تؼبٔن ًيلؼي مبلاتؼي ٔبما اًـلس اصلويل ًيلي اًخىٌوًوحِا فلؼس ؾؼصف تبٔهؼَ: اثفؼاق ًخـِؼس مبلذضؼاٍ مؼو 

ؼا ٔبو  ُص مـَوماث فٌَة ٕاىل مس خوزذ اًخىٌوًوحِا لس خزسارما يف ظًصلة فٌَة ذاظة ٕلهخؼاح سؼَـة مـَيؼة ٔبو ثعٍو

ًرتهَة ٔبو جضلَي بٓلث ٔبو ٔبهجزت ٔبو ثلسمي ذؼسماث، ول ًـخؼرب هلؼال ٌَخىٌوًوحِؼا جمؼصذ تَؼؽ ٔبو رشاء ٔبو ثؼبٔخري 

ىٌوًوحِا جمصذ تَؽ اًـالماث اًخجاًزة ٔبو ألسٌلء ٔبو اًرتدِط ابس خـٌلًِا، ٕال ٕارا وزذ ٌَسَؽ، نٌل ل ًـخرب هلال ٌَخ 

 . 3رعل وجزء من ؾلس هلي اًخىٌوًوحِا ٔبو اكن مصثحعا تَ

: رعل اًـلس اًصضايئ اطلي ًًضبٔ تّي ظصفّي ٔبحٌحُّي حيعي لك مهنٌل ؿؼىل ملاتؼي مؼا حصثؼة وتعَاكة ٔبدصى ُو

و هبؼشا اهلـؼىن ميثؼي وظؼفا مٌاسؼ حا ًوضؼؽ كؼاهوين رو حصهَحؼة 4ٌوًوحِا حمال هلتشمذَ من اًزتام، وحىون اًخى  ، ُو

ذاظة متزٍي ؾن ؾلوذ الاسدامثز اًخلََسًة، نٌل ٔبهَ ميثي يف وكت واحس مداذزت اكذعاذًة مدخىصت ثخعَة مضازنة 

 .5ذرباء روي ادذعاظاث مذيوؿة من اكذعاذ، كاهون، س َاسة، ؿَوم ذكِلة

ًصؼف، فلؼس ذَؼط اًحؼاحثون ٕاىل اًلؼول تؼبٔن ٔبن ٌَـلؼس اصلويل ًيلؼي اًخىٌوًوحِؼا ذاظؼَخّي وتياء ؿىل ُشا اًخـ

ٌل ًصخّي ُو  :6حُو

ومـىن ُشا ٔبهَ ًًضبٔ تياء ؿىل ما مت الثفاق ؿَََ تؼّي  :اًـلس اصلويل ًيلي اًخىٌوًوحِا رو هؼام كاهوين ذاضٔب/ 

َؼة، وهؼؼصا ٔلن ٔبظصاف اًـالكة اًلاهوهَة وؿىل اهلحاذئ اًـامة ًالًزتامؼاث اهلخ ـؼازف ؿَهيؼا يف هعؼاق اًخجؼازت اصلًو

                                      
 .12، ض 2007، ذاز ًرتك، مرص، اًعحـة ألوىل، س ية ؾلوذ هلي اًخىًٌووحِااًس َس مععفى ٔبمحس ٔبتو ارلري،  - 1

 .57، ض 2006، ذاز مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة، تريوث، ذون زمق اًعحـة، س ية ؾلوذ الاسدامثز يف اًـالكاث اصلًوَة ارلاظةألسـس ثضاز َلس،  - 2

 .32، ض 2004، ذاز ادلامـة ادلسًست ًٌَرش، تسون تضل اًًرش، تسون زمق اًعحـة، إلظاز اًلاهوين ًيلي اًخىًٌووحِاخالل وفاء َلسٍن،  - 3

 .69ذ. َلوذ اًىِالين، مصحؽ ساتق، ض  -4

اًلؼاهون ارلؼاض، خامـؼة اًيجؼاخ اًوظيَؼة، فَسؼعّي، اهلؼومس  ٔبمحس ظازق جىص اًخض خاوي، ؾلس اًرتدِط ابس خلالل جؼصاءت الاذؼرتاغ، مؼشهصت ماحسؼ خري يف -5

 .11، ض 2011 -2010ادلامـي 

 .48- 45، ض 2003، ذاز وائي ًٌَرش، ألزذن، تسون زمق اًعحـة، الآثز اًلاهوهَة ًـلوذ هلي اًخىًٌووحِاهساء اكػم َلس اهلويل،   -6
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ا من ؾلوذ إلرؿان اًيت ًيفصذ فهيا  ُشٍ اًـلوذ يف كاًة ألحِان مفصوضة ؿىل اًعصف اًضـَف، فميىن اؾخحاُز

 موزذ اًخىٌوًوحِا تخحسًس رشوظ اًخـاكس وحزاءاث إلذالل ابًـلس.

ـىن ُشا ٔبهَ من ألؾٌلل اًخجاًزة اهلوضوؾَة اًؼوازذت يف وم :ة/ اًـلس اصلويل ًيلي اًخىٌوًوحِا رو ظاتؽ جتازي

و من ؾلوذ اهلـاوضة اًيفـَة اًيت ثيعة ؿىل اًـمي اًخجازي واًؼيت ختضؼؽ  صلك ملاوةل ثوزًس اًخىٌوًوحِا، ُو

 ٌَدرشًؽ اًخجازي سواء من حِر إلزحاث ٔبو الادذعاض اًلضايئ ٔبو اًخلاذم.

لس اصلويل ًيلي اًخىٌوًوحِا كس ػِؼص هدِجؼة فضؼي معََؼاث الاسؼدامثز وجتسز إلصازت يف ُشا اًعسذ ٕاىل ٔبن اًـ

مبفِورما اًخلََسي يف حتلِق اهلعَة إلمنايئ ٌَـسًس مؼن اصلول، ٕال ٔبهؼَ كؼس ذَؼق وحؼوذٍ يف اًواكؼؽ اًـسًؼس مؼن 

سؼؤوًَاث اهلضالك اًلاهوهَة اهلخـَلة جىِفِة حتسًس ٔبزاكهَ ورشوظؼَ وهَفِؼة ثيفِؼش الاًزتامؼاث اًـلسًؼة وحتسًؼس م 

ا  .1ظصيق اًـلس وكرُي

ـخرب كصاز ازلـَة اًـامة ًٔلدم اهلخحست زمق  ٔبول كصاز ذويل زمسي اُمت  1962سخمترب  19اهلؤزد يف  1713ُشا ًو

مبياكضة ٔبمهَؼة ُؼشا اًـلؼس يف اكذعؼاذايث اصلول وذؿؼا ٕاىل رضوزت اًخـؼاون اصلويل يف جمؼال ٕاسؼلاظ اهلٌلزسؼاث 

 ًفصضِا موزذ اًخىٌوًوحِا، ًخلكي ُشٍ اصلؾوت فؼامي تـؼس تـلؼس ٔبول  مؼؤمتص ذويل اهللِست واًرشوظ اًخـسفِة اًيت

ٌَخجازت واًخمنَة )ألوىىذاذ( ثوىل مٌاكضؼة رشوظ اهخلؼال اًخىٌوًوحِؼا ٕاىل اصلول اًيامِؼة والاهخلؼال اًـىيسؼ ًِؼا 

ز اًلؼاهوين هلواهجؼؼة وذَؼط ٕاىل اكؼرتاخ مرشؼوغ اًخلٌؼّي اصلويل ٌَسؼَوك يف هلؼؼي اًخىٌوًوحِؼا اطلي ًحؼّي إلظؼا

َة اًخـسفِة اجتاٍ ثوزًس اًخىٌوًوحِا وهلَِا ؿرب اذلسوذ، ٕال ٔبن ُشا اهلرشوغ مل حيؼى ابًخعؼسًق  اهلٌلزساث اصلًو

 .2اصلويل ثسخة نرثت ارلالفاث حول تيوذٍ

سان ٔبن فضؼي وٕارا مت ثلا بآثز هجوذ مؤمتص ألدم اهلخحست ٌَخمنَة واًخجازت يف ثيؼمي ؾلؼوذ هلؼي اًخىٌوًوحِؼا، وخؼ

َة مَزمة، مل ًلَي من ٔبمهَة ما حصنَ مرشوغ ُشٍ الثفاكِة من بآثز  ُشٍ ادلِوذ يف اًخوظي ٕاىل ٕاكصاز اثفاكِة ذًو

َة اًيت ٔبجصمهتا يف اًفؼرتاث اًالحلؼة ؾؼن ُؼشا اًفضؼي، مذزؼشت مؼن  معََة حسسهتا اصلول اًيامِة يف اًـلوذ اصلًو

زمؼؼة ٌَـلؼؼس مؼؼربزا ًؼؼصفغ اًرشؼؼوظ اًخـسؼؼفِة كؼؼري اهلضؼؼجـة ًيلؼؼي حًصؼؼة إلزاذت يف ٕاجؼؼصام اًـلؼؼوذ واًلؼؼوت اهلَ

 .3اًخىٌوًوحِا

                                      
، 2008، مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة، ًحيؼان، اًعحـؼة ألول، سؼ ية ذ هلي اًخىًٌووحِا ٕاىل اصلول اًيامِةاهلضالك اًلاهوهَة يف ؾلو اهؼص: ذ. وفاء مٍزص فَحوظ،  -1

 .8ض 

 .58 – 10، ض 1984، معحـة خامـة اًلاُصت، مرص، تسون زمق اًعحـة، هلي اًخىًٌووحِا من اًياحِة اًلاهوهَةٔبهؼص: ذ. حمسن صفِق،  - 2

 .55ذ. َلوذ اًىِالين، مصحؽ ساتق، ض  - 3
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وفضال ؾن ما س حق فلس دلبٔث اًـسًس من ذول اًـامل ٕاىل سن جرشًـاث جضجؽ الاذرتاؿاث ومتيح زدعا سلاًة 

ا جلك حًصة.  ُص  مَىِهتا وزدعا ٔبدصى ثـعي ذلامَهيا اذلق يف اًخرصف اهلايل يف خمرتؿاهتم وثعٍو

 .ًف اًخمنَة الاكذعاذًةثـص -2

من اهلواضَؽ اًِامة اًؼيت صؼلَت اُؼامتم اًساسؼة واهلفىؼٍصن ذاظؼة ؾيؼس  ًـخرب موضوغ اًخمنَة ثضلك ؿام 

هناًة اذلصة اًـاهلَة اًثاهَة وٕاىل كاًة اًَوم، ورعل ؿىل ٔبمي حتسّي حِات اًضـوة واًخرفِف من مـاانهتم، ويف 

اًفىؼص اًخمنؼؼوي كؼس ؾؼصف اًـسًؼؼس مؼن اهلعؼؼعَحاث مهنؼا: اًخمنَؼؼة ُؼشا اًعؼسذ ٔبصؼؼاز اًحؼاحثون يف مؤًفؼؼاهتم ٔبن 

ًؼة، ؤبن ًؼؼلك مهنؼؼا مؼؼسًولهتا ؤبُؼؼسافِا  الاكذعؼؼاذًة، اًخمنَؼؼة الاحامتؾَؼؼة، اًخمنَؼؼة اًس َاسؼؼ َة، اًخمنَؼؼة اًخرشؼ

 .1وملوماهتا

: اٍمنؼؼو الاكذعؼؼاذي وحتسؼؼّي مسؼؼ خوى اصلذؼؼي اًلؼؼويم واًفؼؼصذي ًٔلفؼؼصاذ واًخمنَؼؼة الاكذعؼؼاذًة معؼؼعَح ًـؼؼين

ابس خزسام اًىفاءت اًيت ثـين حسن اس خلالل اهلوازذ اهلخاحة، ورعل تخحلِق ٔبنرب كسز ذمىن من إلهخاح واهليؼافؽ 

 .2تبٔكي اهلوازذ واًخاكًَف

: " حتسًس اذلس الاكذعاذي ألمثي وختعَط اهلوازذ وؿَََ فبٔساش اًخمنَة الاكذعاذًة ؾيس ذرباء الاكذعاذ ُو

اًسـي ٌَوظول ابًصفاٍ اًخرشي ٕاىل مساٍ ألكىص يف ٕاظؼاز اًلِؼوذ اذلاًَؼة ؿؼىل ، ابٕلضافة ٕاىل  3ختعَعا انحجا"

 . 4ٔبزظست زٔبش اهلال واًخىٌوًوحِا"

: ألوىل ويه اًخمنَة اًلامئة ؿىل اًخعيَؽ اطلي ًـمتس ؿؼىل اهلـؼساث واذللِلة ٔبن مفِوم اًخمنَة كس ثياسؾخَ هؼًصخّي

ِؼف اًلؼنب اًالحؼق ابصلول اًيامِؼة هؼؼصا ًخؼسُوز ظؼاذزاهتا والٓلث الٔنرث ثعوزا ويه اًسخِي ألسؼايس ًخرف 

َة ملصوان تبٔسـاز اًسَؽ اهلعيـة، واًثاهَة ثلوم ؿىل ٔبساش ٕاص حاغ الاحذَاخاث ألساسؼ َة،  ًوسـص مواذُا ألًو

 .5حِر مفِوم اًخمنَة ُيا ٔبوسؽ من اًخعيَؽ

 

 

 

                                      
خمنَة اهلس خسامة، اهليـلس ذ. ًـىل توهكُش، "اًخمنَة اهلس خسامة، اهلفِوم وألُساف واهلساذي اًفىًصة"، ملال ملسم مبياس حة اهلَخلى اصلويل ألول حول اًعاكة واً  -1

 .06، ض 2011هومفرب  30و 29ذالل ًويم 

 .06هفس اهلصحؽ، ض  - 2

ان موانسٌُف، " هنج اًحاحر الاكذعاذي -3 ي واًخمنَة، جمضل  مُو  .16، ض1993، 04، ؿسذ 30ٕاساء اًخمنَة اهلس خسامة"، اٍمتًو

 . 07اسٌلؾَي زساح اصلٍن، " حىت ثعحح اًخمنَة مس خسامة" هفس اهلصحؽ، ض -4

 .192اهؼص: ذ. وفاء مٍزص فَحوظ، مصحؽ ساتق، ض  -5
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 .كذعاذًةثخِان بآثز اًـلس اصلويل ًيلي اًخىٌوًوحِا ؿىل اًخمنَة الا: اثهَا 

َؼة يف جمؼال هلؼي اًخىٌوًوحِؼا مؼؽ ظؼسوز اًدرشًؼـاث اًلاهوهَؼة  ٕان اس متصاًزة اصلول اًيامِة يف ٕاجؼصام اًـلؼوذ اصلًو

اًوظيَة اهلضجـة ًالذرتاغ واًصافضة ًالحذاكز، كس ذمع جمال اًـلؼس اصلويل ًيلؼي اًخىٌوًوحِؼا وكؼس ٔبفؼاذ جىثؼري 

 ُشا من سوااي اًخاًَة.واكؽ اًخمنَة الاكذعاذًة يف اصلول اًيامِة و 

ٕان ؾلوذ حصدِط اًخىٌوًوحِا واًيت ثـعي ًعاًة اًخىٌوًوحِا اذلق يف اس خلالل اًخىٌوًوحِا ومَحلاهتؼا مبؼا  -1

ق، حِؼر ًلؼوم ُؼؤلء تدسؼَمي اًواثئؼق  يف رعل جصاءاث الاذرتاغ اهلميوحة ٔلحصاهبا يف جمال اًخعؼيَؽ واًدسؼًو

ملاتي مثن ًخفق ؿَََ يف ُشا اًيوغ مؼن اًـلؼوذ، كؼس مسؼح خبَؼق اًخمنَؼة اًفٌَة واهلسدٌساث اولسست ٌَخىٌوًوحِا 

اًعياؾَة يف اصلول اهلس خوزذت ٌَخىٌوًوحِا وحٌهبا اًىثري من معازف ألحباج اًيت اكهت سوف حصظس ٌَوظول 

 ٕاىل اًخىٌوًوحِؼؼا اهلسؼؼ خوزذت، وابًخؼؼايل ًحلؼؼى ؿؼؼىل ُؼؼشٍ اصلول ذمع جمؼؼال ٕاهخاهجؼؼا اًعؼؼياؾي مدؼؼارشت ابسؼؼ خلالل

 حصادِط ؾلوذ اًخىٌوًوحِا اهلميوحة ًِا مبوحة ُشٍ اًـلوذ.

ؼشا مؼا ًفرسؼ اجتؼَ تـؼغ اًحؼاحثّي ٕاىل اؾخحؼاز ؾلؼوذ حؼصادِط اًخىٌوًوحِؼا تبهٔنؼا فصظؼة ًخحلِؼق الاسؼؼدامثز  ُو

ألحٌيب يف اصلول اهلس خوزذت ٌَخىٌوًوحِا ذون حاخة ًخيلي ألحٌيب ٕاىل تؼضل اهلسؼ خوزذ، نؼٌل ٔبهؼَ ٔبسؼَوة ٔبنؼرث 

و يف راث اًوكت ٔبسَوة ٌسمح ابًخيوغ يف اهليخوخاث 1ًٔلوضعة الاكذعاذًة راث اذلجم اهلخوسطمالمئة  ، ُو

وٕاماكهَة اًخـامي تبجٔحؼام هحؼريت يف اهلحَـؼاث، ذمؼا كؼس هيؼئي اًفصظؼة ٌَوظؼول ٕاىل ٔبسؼواق اهلؼصدط راثؼَ
2

، وهبؼشا 

 ثخحلق اًخمنَة الاكذعاذًة.

يف ظوزت ؾلس جسَمي اهلفاثَح ٕان ؾلوذ ثساول اًخىٌوًوحِا واًيت ثؼِص ٕاما -2
3
ٔبو ؾلس جسؼَمي إلهخؼاح 

4
، جسؼمح 

ٌضلول اهلسؼ خوزذت ٌَخىٌوًوحِؼا مؼن الاسؼ خفاذت مؼن اًخلٌَؼة اًالسمؼة ًإلهخؼاح وؿؼىل وخؼَ اًرسؼؿة ذون مواهجؼة 

، ٔلن ُؼشا اًيؼوغ مؼن اًـلؼوذ ٍصثؼة ؿؼىل مؼوزذ 5اًعـوابث إلوضائَة ٔبو اًِيسس َة يف كعاغ إلهخاح اًعؼياؾي

َؼة واًخجِؼزياث واًَؼس اًـؼامةل مث ثلؼسميِا اًخىٌوًوح  يسسة تيؼاء اهلعؼيؽ واهلؼواذ ألًو َة ُو ِا ٕاؿساذ اصلزاساث ألًو

                                      
 .278، 276ٔبهؼص: ذ. وفاء مٍزص فَحوظ، مصحؽ ساتق، ض  -1
2
ذزاسة يف إلظاز اًلاهوين ٌَيؼام –اًس َس ؾعَة سَامين، اًضٌلانث اًلاهوهَة ًيلي اًخىًٌووحِا ٕاىل اصلول اًيامِة واهلرشوؿاث اًخاتـة ًِا  ٔبهؼص: ذ. ٔبوس - 

 .1002، ض 1996اًخىًٌوويج اصلويل اًسائس، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًلاُصت، 

لعس تَ: ؾلس ًَزتم من ذالهل اهللاول إبمتام معََاث تيا -3 ء اهلرشوغ وثوزًس الٓلث وألهجزت وحصهَهبا وجتٍصهبا وإلؿساذ ٌَدضلَي، ابٕلضؼافة ؿؼىل ثلؼسمي اهلـوهؼة ًو

 .30اًفٌَة حىت متام جضلَي اهلعيؽ جاكمي نفاءثَ وظاكذَ مؽ ثسًزة اًـٌلل. ٔبهؼص: ذ. خالل وفاء َلسٍن، مصحؽ ساتق، ض 

يب إبكامؼة وحؼست ظؼياؾَة وثلؼسمي اهلسؼاؿست اًفٌَؼة ًالسؼ متصاز ٕاذازهتؼا وجضؼلََِا وثؼسًزة اًـؼٌلل اىلَؼّي وتلعس تَ: اًـلس اطلي ًَزتم من ذالهل اًعصف ألحٌ -4

ة يف ٕاظاز اًلؼاهون اصلويل ٌَحعول ؿىل إلهخاح اهلخفق ؿَََ نٌل وهوؿا. اهؼص: ذ. ظالخ اصلٍن حٌلل اصلٍن َلس ؾحس اًصحٌلن، ؾلوذ اصلوةل ًيلي اًخىًٌووحِا: ذزاس

 .148و 147، ض1993ون اًخجازي اصلويل، زساةل ذنخوزاٍ، لكَة اذللوق خامـة ؿّي مشس، اًلاُصت، س ية ارلاض واًلاه
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ٌَمس خوزذ يف مسدٌساث وواثئؼق ًؼمت اؾامتذُؼا نؼٌل ٍصثؼة ؿََؼَ ٕاكامؼة اًحيؼاء مؼؽ مسؼ خَزماثَ، وثلؼسمي اهلـؼساث 

ضٌلن الاهخاح ابًوكَة واًيوؾَة اهلخفق ؿَهيا، وجضلَي اهلًضبٔت، فضال ؾن ثسًزة اًـٌلل وهلي ارلربت اًفٌَة ٕاٍهيم و 

ص كعؼاغ اًعؼياؿة يف اًؼحضل اهلسؼ خوزذ  شٍ إلًزتماث لكِا ثعة يف ذسمة اًخمنَة الاكذعاذًة من ذؼالل ثعؼٍو ُو

 ٌَخىٌوًوحِا مبوحة ُشٍ اًـلوذ.

ا اًخىٌوًؼويج ٕان ؾلوذ هلي اًس َعصت ؿىل اًخىٌوًوحِا واًيت ٔبفصسُا اًواكؼؽ يف اصلول اًعموحؼة ًحَؼوػ معَهبؼ -3

واًيت ثؼِص يف ظوزت ؾلوذ اًخـاون اًعؼياؾي
1
ٔبو يف ظؼوزت ؾلؼوذ ثلؼسمي ذؼسماث اًخىٌوًوحِؼا 

2
، كؼس مسحؼت 

ٌضلول اهلس خوزذت ٌَخىٌوًوحِا اصلدول ورشًم جتازي يف مضاًزؽ ٔبحٌحَة ختضؽ ًصكاجهتا وكس حللت تؼشعل مؼزااي 

ي الٔ  ة ل ميىن تَوقِا جبِس ظصف واحس إكماكهَة حتًو زابخ وٕاؿاذت زٔبش اهلال ٌَوظن ألظًل واذلعول ؿىل حمنًو

ٔبسواق اصلوةل اًرشٍىة والاس خفاذت من اًلكفة اهلخسهَة ٌَميخوح هدِجة اخنفاط ٔبحوز اًَس اًـامةل فَِ
3
. 

نٌل مسحت ٌضلول اهلسؼ خوزذت ٌَخىٌوًوحِؼا مؼن الاسؼ خفاذت مؼن ذؼسماث اًخؼسًزة واًححؼر واًِيسسؼة اًخلٌَؼة 

ق وإلذازت واًخجازت اًيت جسمح تخلِمي وحتسّي ظصق إلهخاح وهوؾَخَ والاسدضاًزة ومن ذسماث اًدسًو
4
. 

، فؼٕان اًـلؼس اصلويل ًيلؼي اًخىٌوًوحِؼا وابًيؼؼص هلؼا ًخضؼميَ مؼن ٔبحؼاكم كاهوهَؼة ذاظؼة  وفضال ؾٌل سؼ حق رهؼٍص

ذما ًسمع مـَ اسؼ خلصاز لهـلاذٍ، فٕاهَ جيية ٔبظصافَ اًىثري من اهلضالك اًلاهوهَة اًيت كس ثثاز ٔبزياء مصحةل ثيفِشٍ، 

مضاًزؽ اًخمنَة وحتلِق ادلسوى من ٕاكامهتا يف اًواكؽ، ٕار ؿؼىل سؼخِي اهلثؼال ثخضؼمن ذًحاخؼة اًـلؼس اصلويل ًيلؼي 

اًخىٌوًوحِا ٔبحاكما جضري ٕاىل ٔبُسافَ وجس خؼِص كعس اهلخـاكسٍن ؾيسما ل ٍىضف ؾهنا ػاُص اًيط يف اًـلؼس، 

ٔبظصاف اًـلس يف حاةل اًزناغ، ويف ُؼشا اًعؼسذ ًلؼول اًحؼاحثّي "  ويه جضلك معسزا ٕاضافِا ًخفسري اًزتاماث

تون" و "حوفن" يف مؤًفٌِل اهلـيون تؼ: " ؾلوذ جسَمي اهلفاثَح"، ٔبهَ ل َشء يف ؾلس هلي اًخىٌوًوحِا ذال مؼن 

ًصؼة، ٕال ٔبهنؼا راث ٔب ؼص هحؼري يف حتسًؼس موكؼ ف ألمهَة، ؤبن اصلًحاخؼة ابًؼصمغ مؼن ٔبهنؼا ًُسؼت مؼن تيؼوذٍ ادلُو

ألظصاف ؿىل ألؾٌلل اًخحضرًية وثرصحياث ذوهلم وحىوماهتم ؿىل اًصقحة ادلسًة يف اًخـاكؼس، ول صؼم يف ٔبن 

ُشٍ اهلواكف ثرُبس خسًة اصلول اهلاًىة ٌَخىٌوًوحِا يف متىّي اصلول اهلس خوزذت ًِا من هخاجئ اًخلٌَة وجتـؼي اًـلؼس 

                                      
ق اهليخوح. - 1 عَق ؿَهيا ٔبًضا ؾلوذ اهلرشوؿاث اهلضرتنة وكس ؾصفت تبهٔنا: اًخـاون اًخلين واًخـاون يف إلهخاح واًخـاون يف تَؽ ٔبو جسًو ؼص: ذ. ظالخ اصلٍن اه ًو

 .173و 172حٌلل اصلٍن َلس ؾحس اًصحٌلن، مصحؽ ساتق، ض

لِة وإلذاًزة واًِيسس َة. ٔبهؼص: ذ. وفاء مٍزص فَحوظ، مصحؽ ساتق،  -2  .470و 469وجضمي ارلسماث اًخلٌَة واًخجاًزة واًدسًو

 .437- 435ٔبهؼص: ذ. وفاء مٍزص فَحوظ، مصحؽ ساتق، ض  -3

 .469ض اهؼص: هفس اهلصحؽ،  -4
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ز مرشؼوؿاث إلهخؼاح واًؼيت تؼسوزُا ًؼؤ ص ؿؼىل مسؼاز اصلويل يف مبٔمن من اًخالؾحاث  اًيت كس ثؤ ص ؿىل مسا

 . 1اًخمنَة الاكذعاذًة ٌضلول

نٌل ٔبن ظَاكة اًـلس اصلويل ًيلي اًخىٌوًوحِا، كس ًفذح جمال واسـا ٔلظصافَ من ٔبخي اًخفاوط حول رشوظ    

يف ُؼشا اًـلؼس  ُشا اًـلس وما ميىن ٔبن ًخضميَ هكلاتي هلسي ٔبو ؾَين ًِشٍ اًخىٌوًوحِا، تؼي كؼس ًعؼي الثفؼاق

ؿؼىل رشوظ وتيؼوذ خسًؼؼست ثضؼحط هَفِؼؼاث اهللاًضؼة تؼؼّي معؼاذز اًعاكؼة واًخىٌوًوحِؼؼا وفؼق مؼؼا خيؼسم اًخمنَؼؼة 

 الاكذعاذًة ًالك اًعصفّي.

ؤبًضا ٕان حمي اًـلس اصلويل ًيلي اًخىٌوًوحِا ًخضمن اهلـصفة اًخلٌَؼة اًرسًؼة اًؼيت ثـمتؼس ؿَهيؼا كعاؿؼاث إلهخؼاح 

ة يف معََاث إلهخاح واًيت جسمح جزايذت وحساث ُشا ألذري وفق مؼا ًخعَحؼَ كؼاهون الاكذعاذي تعوزت زئُس َ

اًـصط واًعَة، نٌل جسمح تخحسّي وحوذت اهليخوح ووفصثَ، هنَم ؾؼن خَؼة الاسؼدامثز ألحٌؼيب اطلي ًٍزؼس 

شا تسوزٍ ٌسامه يف ذَق فصض معي خسًؼست ويف ػِؼ وز من جحم ثسفق زؤوش ألموال ألحٌحَة يف اصلوةل، ُو

مضاًزؽ اكذعاذًة خسًست ٔبًضؼا، ابٕلضؼافة ٕاىل حمنَؼة كؼسزاث إلذاًزؼّي ٌَلعاؿؼاث اًعؼياؾَة واًخجاًزؼة وثوظَؼس 

ق ٔبو إلهخؼاح،  ؿالكاث اًخاكمي مؽ ألظصاف اهلخـاكست اطلي ٌسؼمح تفؼذح اولؼال ٕلوضؼاء فؼصوغ خسًؼست ٌَدسؼًو

شا لكَ يف ألذري ًعة يف ذسمة اًخمنَة الاكذعاذًة ٌضلول.  ُو

 امتةذ

ـىل ٔبن اًـلؼس اصلويل ًيلؼي اًخىٌوًوحِؼا ُؼو ا اًححؼثظفوت اًلول هلا مت حبثَ ميىن اًخبٔهَس يف ذامتؼة ُؼش          

الًَٓة اًدرشًـَة اهلثىل اًيت جسمح تيلي اًخىٌوًوحِا من اصلول اهلاًىة ًِؼا ٕاىل اصلول اًؼيت يه حباخؼة ٕاٍهيؼا، مؼن 

َة مرشو ؿة وتـَسا ؾن اًرصاؿاث اًيت كس ثًهتيي تًذاجئ ودمية ؿىل اًعؼصف ٔبخي ثـممي هخاجئِا اًرسًة تعوزت ذًو

شا ؿامي زئُيس يف ذسمة اًخمنَة الاكذعاذًة وذسمة إلوساهَة يف اًـامل.  اًضـَف يف اًـالكة اًـلسًة، ُو

حلى اهلؤنس يف ُشا اًعسذ ُو ٔبن اهلرشغ ادلزائصي مل ًخوخَ ابًدرشًؽ مدؼارشت ًِؼشا اًيؼوغ مؼن اًـلؼ          وذ ًو

شا من وهجة هؼصان ًُس ٕاٌُلل ٔبو ختَفا جرشًؼـَا تلؼسز مؼا ًؼربز تؼبٔن اصلوةل ادلزائًصؼة ًزاًؼت ثـمتؼس يف خَؼة  ُو

 اًخىٌوًوحِا يف مـؼم ألحِان ؿىل اهلساؾي اصلتَوماس َة ألكي لكفة وألكي ٔب صا.
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 كامئة اهلصاحؽ

 ؼفِة، اولؼؼضل ألول: ؾلؼؼ َؼؼة يف جمؼؼال هلؼؼي َلؼؼوذ اًىؼؼِالين، اهلوسؼؼوؿة اًخجاًزؼؼة واهلرصؼ وذ اًخجؼؼازت اصلًو

 .2009اًخىٌوًوحِا، ذاز اًثلافة ًٌَرش واًخوسًؽ، ألزذن، س ية 

  2007اًس َس مععفى ٔبمحس ٔبتو ارلري، ؾلوذ هلي اًخىٌوًوحِا، ذاز ًرتك، مرص، اًعحـؼة ألوىل، سؼ ية ،

ِة، مًضوزاث اذلَيب اذللوكِؼة، وفاء مٍزص فَحوظ، اهلضالك اًلاهوهَة يف ؾلوذ هلي اًخىٌوًوحِا ٕاىل اصلول اًيام .

 .2008ًحيان، اًعحـة ألول، س ية 

  ،َؼؼة ارلاظؼة، ذاز مًضؼؼوزاث اذلَؼؼيب اذللوكِؼؼة ألسؼـس ثضؼؼاز َلؼؼس، ؾلؼوذ الاسؼؼدامثز يف اًـالكؼؼاث اصلًو

 .2006تريوث، ذون زمق اًعحـة، س ية 

 مِة واهلرشوؿاث اًخاتـة ًِؼا ٔبوس اًس َس ؾعَة سَامين، اًضٌلانث اًلاهوهَة ًيلي اًخىٌوًوحِا ٕاىل اصلول اًيا

 .1996ذزاسة يف إلظاز اًلاهوين ٌَيؼام اًخىٌوًويج اصلويل اًسائس، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، اًلاُصت، س ية  –

  ٔبمحس ظازق جىؼص اًخضؼ خاوي، ؾلؼس اًرتدؼِط ابسؼ خلالل جؼصاءت الاذؼرتاغ، مؼشهصت ماحسؼ خري يف اًلؼاهون

 .2011 -2010ادلامـي ارلاض، خامـة اًيجاخ اًوظيَة، فَسعّي، اهلومس 

  ،2003هساء اكػم َلس اهلويل، الآثز اًلاهوهَة ًـلوذ هلي اًخىٌوًوحِا، ذاز وائي ًٌَرش، ألزذن. 

  ،حمسن صفِق، هلي اًخىٌوًوحِا من اًياحِة اًلاهوهَة، معحـة خامـؼة اًلؼاُصت، مرصؼ، تؼسون زمق اًعحـؼة

1984. 

 2004 ،ة م ناهوين ًيلي اًخىٌوًوحِا، ذاز ادلامـة ادلسًست ًٌَرش،خالل وفاء َلسٍن، إلظاز اًل. 

  ًـىل توهكُش، "اًخمنَة اهلس خسامة، اهلفِوم وألُؼساف واهلؼساذي اًفىًصؼة"، ملؼال ملؼسم مبياسؼ حة اهلَخلؼى

 .2011مفرب هو  30و 29اصلويل ألول حول اًعاكة واًخمنَة اهلس خسامة، اهليـلس ذالل ًويم 

 ،ان موانسٌُف ؼي واًخمنَؼة، جمؼضل مُو ، ؿؼسذ 30" هنج اًحاحر الاكذعاذي ٕاساء اًخمنَؼة اهلسؼ خسامة"، اٍمتًو

04 ،1993. 

  ي واًخمنَة، جمضل  . 1993، 04، ؿسذ 30اسٌلؾَي زساح اصلٍن، " حىت ثعحح اًخمنَة مس خسامة"، اٍمتًو

 ةل ًيلؼي اًخىٌوًوحِؼا: ذزاسؼة يف ٕاظؼاز اًلؼاهون ظالخ اصلٍن حٌلل اصلٍن َلؼس ؾحؼس اًؼصحٌلن، ؾلؼوذ اصلو

اصلويل ارلؼاض واًلؼاهون اًخجؼازي اصلويل، زسؼاةل ذنخؼوزاٍ، لكَؼؼة اذللؼوق خامـؼة ؿؼّي مشؼس، اًلؼاُصت، سؼؼ ية 

1993. 
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 اًخـسًي اصلس خوزي يف ادلزائص" تّي اًلمي اًخبٔسُس َة واًخلاًَس اًس َاس َة "

    

 بٔ""/ظسًق سـوذاوي،بٔس خار مساؿس كسم ألس خار     

 س مََاهةخامـة مخُ    

 ملسمة:

ا اًلاهون ألسايس يف اصّلوةل؛ ُو ٔبّن اًخـسًي ًحـغ من      من تّي كمي مسو اًوزَلة اصلس خوزًة ابؾخحاُز

هتا ألساس َة؛ ابذلفاع ؿىل مجوذُا ٔكظي ؿام؛ وٕاماكهَة إلظالخ  ٍو ٔبحاكرما جية فَِ اىلافؼة ؿىل هَاهنا ُو

ؤنس ؾزمية اهلؤسس اصلس خوزي ذمثال يف إلزاذت اًضـحَة ٔبو اًـلس  واهلصاحـة اصلس خوزًة ابًلسز اطلي ًسمع ًو

 [. اًسَعة اًخبٔسُس َة مغل ٌَضـةالاحامتؾي؛ ثعحَلا ٌَلاؿست اصلس خوزًة ٔبّن ] 

وٕارا اكن ألمص يف اًلاهون اصلس خوزي إبماكهَة ثـسًي اًوزَلة اصلس خوزًة؛ إبحصاءاث مضّسذت وظـحة؛ جضرتك    

ة يف اصلوةل؛ ٔبو مبضازنة اًضـة ؾن ظًصق الاس خفذاء ابؾخحاٍز ٕاحصاء ٔبنرث صّست فهيا ٍلي اًسَعاث اصلس خوزً

وثـحريا ؾن ظاحة اًس َاذت وماعل اًسَعة اًخبٔسُس َة تيوؾهيا ألظََة واهلض خلة؛ فٕاهَّ ًخفاذى ثواظؤ 

حل اًسَعاث اذلاهكة يف اصلوةل يف اًخـسًي اصلس خوزي ٔبو تخفاذي حتاًف ٔبحسُا مؽ مؤسسة ٔبدصى ذسمة هلعا

 حزتَة ضَلة.

ومٌَ ثؼِص اًس َاذت اًضلكَة ٌضلس خوز تخعحَق وٕاثحاغ ٕاحصاءاث صسًست؛ حبَر حىون ثغل اًس َاذت وكفا    

ؿىل اصلساثري ادلامست؛ ذون اصلساثري اهلصهة اًيت ميىن ثـسًَِا تبٔسَوة سن اًدرشًـاث اًـاذًة؛ ٔلّن ُشا 

خي مصنز اًزؿامة يف ثسزح اًلواؿس اًلاهوهَة، وؿَََ ألسَوة ؿاذي وكري خائز يف ػي اصلس خوز ادلامس اطلي حي 

فعفة ازلوذ ٔبحاظخَ هباةل من اًلسس َة إبضفاء مزيت اًسمو اًلاهوين 
(1 )
. 

                                      
1))-
اة ٔبتو ًسس؛ س َاذت اصلس خوز وضٌلن ثعحَلَ؛ ذزاسة ملازهة؛ ذاز اٍهنضة اًـصتَة؛ اًلاُصت؛ مرص؛ ض   .35ٔبهؼص: ذ. َلس ؾحس اًُو
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ويف اًخبٔسُس واًخعحَق اًـمًل ٌضلساثري ادلزائًصة كس ؾصفت ثعوزاث رممة من اًياحِة اًلاهوهَة    

؛ وثغل 1989خحول اًـاهلي واًخوخَ ألحاذي اًلصيب تـس ؿام وإلًسًوًوحِة؛ ونٌل ثبٔ صث اذلصنة اصلس خوزًة ابً 

اًرثوت اذللوكِة واذلصايثَة اًيت ؾصفهتا ادلزائص ثبٔ صا هبشٍ اًخحولث؛ واًيلةل اًيوؾَة اهلعحلة تـس اًخبٔسُس 

؛ وتَ حعَت ثـسًالث ذس خوزًة مذـسذت ومذالحلة مل حصق ٌَحلائق اًـَمَة اصلس خوزًة 1989صلس خوز 

؛ ومل ثف توؾوذ اًسَعة ٌَضـة؛ واًيت مل حتلق مذعَحاث اًحياء واًخساول اًسَمي ؿىل اًسَعة؛ ومل واًلاهوهَة

حتغ تلدول وموافلة اًعحلة اًس َاس َة ذمثةل يف اهلـازضة، ونٌل هالحغ ٔبّن حىت اصلساثري ادلزائًصة مل ثعحق فـََا 

حِر اهلصاحـة اصلس خوزًة وهلائعِا؛ ٕار كاًحا  وثبٔ صث مبصاحي اهخلاًَة وحتولث س َاس َة اكن ًِا أل ص اًحاًف من

 ما ثمت مصاحـة ذس خوزًة ذون حتلِق ٔبُساف ومـامل واحضة؛ وتَ ثخعَؽ اًسَعة ٕاىل ثـسًالث ٔبدصى وخسًست.

وابًخايل ميىٌيا ذزاسة مثي ُشا اهلوضوغ واهلخـَق ابهلصاحـة اصلس خوزًة يف اًيؼام اصلس خوزي واًس َايس يف    

 اهلـمول واهلـسل؛ تعصخ إلصاكًَة اًخاًَة:  1996ز س ية ادلزائص يف ػي ذس خو 

ي اًخـسًالث اًالحلة ؿَََ حصىق ٕاىل     ُي ٍصىق ُشا اصلس خوز ٕاىل ٔبسس وبٔحاكم اهلصاحـة اصلس خوزًة؟ ُو

  اًخبٔهَس ؿىل مسو اصلس خوز؟.

س خوزًة؛ ؤبّن اصلوةل ملدةل جمَحّي ؾن ُشٍن اًدساًؤّي تخِان ألفاكز اًـَمَة واًلاهوهَة اهلخـَلة ابهلصاحـة اصل   

 ؿىل مصاحـة ذس خوزًة خسًست؛ جية إلصازت ٕاٍهيا؛ ورعل وفلا ٌَرعة اًخاًَة.

 اهلعَة ألول:مفِوم اًخـسًي اصلس خوزي

خـَق حبلِلة اًوزَلة اصلس خوزًة؛ طلا هل     ًـخرب اًخـسًي اصلس خوزي موضوؿا ٍصثحط مبحسٔب مسو اصلس خوز؛ ًو

ان اصلس خوز وراثُذَ؛ ورمٌل ٍىن فال ًرتك اولال مذاحا ٔلي سَعة مٌفصذت يف اهلصاحـة ٔبمهَة كعوى ذّما كس هيز هَ

 اصلس خوزًة؛ وٕاهٌّل ثخوسؽ ٕاىل حّس الاس خفذاء اًضـيب من ٔبخي ٔبي ٕاظالخ ذس خوزي رمم.
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 اًفصغ ألول:ثـًصف اًخـسًي اصلس خوزي يف ػي اذلق اًخبٔسُيس

ملذضَاث ٕاظالخ اًوزَلة اصلس خوزًة يف اصّلوةل؛ ومن مّث وحوة  ٕارا اكن ثـًصف اًخـسًي اصلس خوزي ًفِس يف   

احرتام اًلاهون ألسايس اطلي خيضؽ هل ازلَؽ؛ فٕاّن موضوغ اهلصاحـة اصلس خوزًة ًخـَق ابًسَعة اًخبٔسُس َة 

ا ٔبساسا ًخغل اهلصاحـة ٔبو اًخـسًي من اًياحِة اًلاهوهَة واًس َاس َة واذللوكِة.  ألظََة ابؾخحاُز

 اًفصؾَة ألوىل: ثـًصف اًخـسًي اصلس خوزي اًفلصت   

ثفذلس اًىثري من اصلزاساث اصلس خوزًة هلفاُمي وثـاًزف اًخـسًي اصلس خوزي ٔبو اًسَعة اًخبٔسُس َة اهلض خلة؛    

ألحاكم وإلحصاءاث اصلس خوزًة اًواحة ٕاثحاؾِا يف هعاق ثـسًي طلا ميىٌيا ثـًصفِا ؿىل حّس اؾخلاذان ٔبهّنا ] 

يه اًيت ثخوىل ثـسًي [؛ ٔبو نٌل ًـصفِا اًحـغ ٔبهنا ]  زًة ابًخلِس ابذلؼص اًزمين واهلوضوؾياًوزَلة اصلس خو 

اصلس خوز اًسازي ظحلا ٌَلواؿس وإلحصاءاث اهليعوض ؿَهيا يف راث اصلس خوز وؾن ظًصق اًَِئاث اًيت 

[  مٌحت اذلق يف ٕاحصاء اًخـسًي
(1)

ي حّسذث هعوظَ اًسَعة اهلًضبٔت واهلض خلة من اصلس خوز اطل؛ ٔبو يه ] 

[  جضىَِِا وٕاحصاءاث وهعاق معَِا
(2)
. 

ومن ذالل ُشٍ اًخـاًزف وضري ٕاىل ٔبّن ُياك ؿالكة تّي اًسَعة اًخبٔسُس َة ألظََة واًسَعة اًخبٔسُس َة    

اهلض خلة؛ ومن مث ٕاماكهَة اٍمتَزي تُهنٌل؛ ورعل تبّٔن اًسَعة اًخبٔسُس َة يه ؿامة ويه اًسَعة اًيت حتوس 

ذس خوز خسًس؛ ٔبو ٕلحصاء ثـسًي ذس خوز موحوذ كدال الادذعاض توضؽ 
(3)

شا وفلا ٌَحيوذ اًخاًَة:  ؛ ُو

 اًسَعة اًخبٔسُس َة ألظََة مًضبٔت ٌَسَعة اًخبٔسُس َة اهلض خلة. -1   

اًسَعة اًخبٔسُسؼ َة ألظؼََة ًُسؼت حىؼٌل معَلؼا؛ تؼي يه مصهؼة فؼامي ًخـَؼق إبماكهَؼة ثـؼسًي اصلسؼ خوز  -2   

 ابذلفاع ؿىل مجوذ اصلس خوز.مس خلدال وؾيس اذلاخة فلط 

                                      
(1)-

 .14؛ ذاز اٍهنضة اًـصتَة؛ مرص؛ ض2008ي؛ اًعحـة اًثاهَة؛ ٔبهؼص: ذ. زحة َلوذ ظاحن؛ كِوذ ثـسًي اصلس خوز؛ت ذزاسة يف اًلاهوهّي اًفصويس واهلرص  
(2)-

 ؛ تخرصف.   123؛ ض 2011ٔبهؼص: ذ. ؾعام ؿًل اصلثس؛ اًلاهون اصلس خوزي؛ ذاز اًثلافة؛ ؾٌلن؛ ألزذن؛ اًعحـة ألوىل؛  
(3)-

 .14ٔبهؼص: ذ. زحة َلوذ ظاحن؛ اهلصحؽ اًساتق؛ ض 
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إلحؼؼصاءاث واًضؼؼلكَاث واًرشؼؼوظ اهلخـَلؼؼة ابًخـؼؼسًي اصلسؼؼ خوزي مٌعؼؼوض ؾهنؼؼا رصاحؼؼة يف اًوزَلؼؼة  -3   

اصلسؼؼ خوزًة اًؼؼيت وضؼؼـهتا اًسؼؼَعة اًخبٔسُسؼؼ َة ألظؼؼََة؛ ٔبي ٔبّن ادذعؼؼاض اًسؼؼَعة اًخبٔسُسؼؼ َة ألظؼؼََة كؼؼري 

مرشوظ مرشوظ؛ يف حّي ٔبّن ادذعاض اًسَعة اًخبٔسُس َة اهلًضبٔت 
(1)
. 

اذلؼص اًزمين واهلوضوؾي مٌعوض ؾيَ يف اًوزَلة اصلس خوزًة؛ طلا يف ٔبي ثـسًي ذس خوزي جية اًخلِؼس  -4   

 هبشا اذلؼص رمٌل اكن؛ وٕاّل اؾخرب اًخـسًي خماًفا ٔلحاكم اصلس خوز ٔبو مضواب تـسم اصلس خوزًة.

 ـسًي اصلس خوزياًفلصت اًفصؾَة اًثاهَة: اًـالكة تّي اذلق اًخبٔسُيس وسَعة اًخ   

ٕاصاكًَة ذس خوزًة ثضبهٔنا مفاذُا: ٕارا اكهت اًسَعة اًخبٔسُس َة ألظََة يه من متغل اذلق اًخبٔسُيس؛ فذثاز    

 . ُي ًِا اذلق يف اًخـسًي واهلصاحـة اصلس خوزًة بٔم ل ؟

" س َزيُشٍ إلصاكًَة ؿادلِا اًحـغ من فلِاء اًلاهون اصلس خوزي ايلخعّي؛ ومهنم اًفلَِ اًفصويس "    
(2)

  

ٔبهَّ ميىن جتاُي اًسَعة اًخبٔسُس َة اهلض خلة؛  1789اطلي ٍصى تعسذ ٔبفاكٍز اهلخـَلة ابصلس خوز اًفصويس ًـام 

" اطلي جّصز رعل حوزح توزذووالاًخجاء ٕاىل اًسَعة ألظََة ظاحدة اذلق اًخبٔسُيس؛ وكس وافلَ اًفلَِ " 

 اس خلالل وحًصة؛ ورعل من خاهحّي ٔبساس َّي ٌُل: ٌَمزياث اًيت حمتخؽ هبا اًسَعة اًخبٔسُس َة ألظََة من 

 : ٔبهنا ظاحدة الادذعاض اًاكمي كري اهلرشوظ يف إلًلاء ٔبو اًخـسًي. ادلاهة اًلاهوين -1   

ٔبهّنا جس متس اس خلالًِا وحٍصهتا من ذالل ٔبهّنا ٔبذات ألمة يف ذمازس هتا ًس َاذهتا؛ وزمغ ما  ادلاهة اًس َايس: -2   

 ثَق ثـلِة بٔكَة فلِاء اًلاهون اصلس خوزي؛ ورعل هدِجة ألس حاة الٓثَة: حللَ ُشا اًصٔبي؛ فلس

ٕاّن ٕاٌُلل اًسَعة اًخبٔسُس َة اهلض خلة ٔبي اًسَعة اًيت ًلص ًِا اصلس خوز تخـسًي بٔحاكمَ  اًسخة ألول:   

َة واهليعوض ؾهنا يف ألحاكم اهلخـَلة ابًخـسًي اصلس خوزي كري مربز؛ ٔلن الاًخجاء ٕاىل اًسَعة اًخبٔسُس  

ألظََة ًـّس دصكا ٔلحاكم مدسٔب اًرشؾَة يف صلَ اهلاذي اطلي ًفصط احرتام اًلواؿس اًلاهوهَة من كدي اًسَعة 

 اًيت وضـهتا؛ ما ذامت ُشٍ اًسَعة مل ثلم إبًلاهئا ٔبو تخـسًَِا وفلا ًإلحصاءاث اهللصزت. 

                                      
(1)-

 .15-14ٔبهؼص: اهلصحؽ هفسَ؛ ض 
(2)-

 . 123ٔبهؼص: ذ. ؿًل اصلثس؛ اهلصحؽ اًساتق؛ ض 
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ٌَسَعة اًخبٔسُس َة اهلض خلة فِشا  ٕارا اكهت اًسَعة اًخبٔسُس َة متثي ألمة؛ مفيح اًخـسًي اًسخة اًثاين:   

ًُس كِسا ؿىل ٕازاذت ألمة؛ وٕاؾعاء اًسَعة اًخبٔسُس َة ألظََة ٔبحلِة اًخـسًي ٌَسَعة اًخبٔسُس َة اهلض خلة 

ًُس ثياسل ؾن س َاذت ألمة؛ تي ٕاهَّ جمصذ ثيؼمي ًىِفِة ذمازسة اًسَعاث اًـامة ًوػائفِا مس خلدال ووفلا 

 ٌَؼصوف واًخلرياث.

 :رضوزاث اًخـسًي اصلس خوزياًفصغ اًثاين

يف حلِلة ألمص ل ميىن تلاء اًوزَلة اصلس خوزًة؛ اًيت وضـهتا اًسَعة اًخبٔسُس َة كامئة معَلا ذون ٔبن ثـسل؛    

ٔلهنا وضـت من ظصف سَعة وضـَة 
(1)

 ؛ ومن مث فِيي كاتةل ٌَخـسًي واًخلَري لكٌّل ذؾت اذلاخة طلعل.

 اصلس خوز وسخِا اًفلصت اًفصؾَة ألوىل: رضوزت مجوذ   

؛ يف حّي ثمت     ُشٍ اًرضوزت يه ألساش يف تلاء مسو اصلس خوز؛ ذون اًخبٔزري فَِ سَحَا ٔبو اهلساش ثسمٍو

ا ٔبساسا صلكَا ٕلضفاء  اىلافؼة ؿىل رعل مؽ ٕاماكهَة ثـسًي اًلواؿس اصلس خوزًة يف اًوزَلة ألساس َة؛ ابؾخحاُز

خـسًي واًخعوز؛ ًيك ل ثععسم تدِازاث اًخلسم ًدس خجَة ظفة ازلوذ اًًس يب ؿَهيا؛ تبٔن ختضؽ ًرضوزت اً 

وبٓمال اىلىومّي؛ ومٌَ ًخـّي ٔبن ًمت ثـسًي اًـالكاث اًس َاس َة ثحـا ٌَخعوز اطلي ًمت يف اًواكؽ وحتلِق ٔبُساف 

وكاايث ألمة 
(2)

ما من ذس خوز ًحلى نٌل وضبٔ؛ معرٍي ذامئا " ]  انتََون توانجصث؛ ففي ُشا ألمص ًلول " 

[، فٕارا اكن ٌضلس خوز خامسا ًؤمن ٔلحاكمَ كسزا من اًثحاث والاس خلصاز فَُس  ابًّصخال وابًؼصوف مذـَق

خـسل هلواهحة  مٌعلِا ٔبن ًدسم اًيؼام اصلس خوزي ٔلي ذوةل ابًثحاث وازلوذ؛ فال تّس ًِشا اًيؼام ٔبن ًخلري ًو

، وهدِجة ًخلري ػصوف وضبٔت ُشا اًيؼ ام اًخعوز ًوخلري ألصزاض اطلٍن وضـٍو
(3)

 . 

ففىصت مجوذ اصلس خوز ثلوم ؿىل إلزاذت يف اًثحاث والاس خلصاز ٌَلواؿس اصلس خوزًة وحعاىهتا من اًـحر    

والاس خلالل؛ ومٌَ حٌلًة هلحسٔب مسٍو وس َاذثَ؛ ومن مث ل ًحلى اًيؼام اصلس خوزي اثتخا ثضلك معَق؛ ٕار من 

                                      
(1)-

ٌل ٍىن من ٔبمص من وضؽ ثرشي نفصذ ٔبو وَِئة جصهلاهَة ٔبو مجـَة؛ ومن مث ل ميىن اذلنك ؿىل معي إلوسان تبٔهَّ مذفوكا ؿىل ماضََ وحارضٍ ومس خلدهل؛ ورم 

 فامي تـس هؼصا ًوخَ الادذالف تّي ألفاكز وؾلول اًخرش وادذالف ٕازاذاهتم.  فـمي اًخرش وس يب كاتي ٌَيلس؛ وما ًسزنَ ؾلي ثرشي اًَوم فال ًسزنَ ٕاوسان 
(2)-

 .185؛ ض 1990ٔبهؼص: كاسي ًوسف زسًلي؛ مدسٔب مسو اصلس خوز، ذزاسة ثعحَلِة ٌضلس خوز ألزذين، زساةل ذنخوزاٍ، لكَة اذللوق خامـة اًلاُصت،  
(3)-

 .   121ٔبهؼص: ذ. ؿًل اصلثس؛ اهلصحؽ اًساتق؛ ض  
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لة ثـسًي كواؿسٍ اصلس خوزًة ًخفاذي اٌَجوء اًرضوزي ثيؼمي هَفِاث نفِةل ابذلفاع ؿىل مسٍو تدٌؼمي ظًص

ًخـسًي اصلس خوز ٔبو ٕاًلائَ تبٔساًَة كري ذميلصاظَة مثي اًثوزت ٔبو اصلميلصاظَة ٔبو إلظاحة تَ 
(1)

؛ وٕارا اكهت 

اصلساثري اًضلكَة يه اًيت ثخعف ابزلوذ يه اصلساثري كري اهلصهة؛ واًيت ثخوافص ؿىل ٕاحصاءاث صلكَة ذاظة 

ا ثخـَق تخـسًَِا و  ٕاًلاهئا؛ يه مبثاتة ضٌلانث ثؤنس س َاذهتا ؿىل اًلواهّي اًـاذًة وحًزس يف حٌلٍهتا واس خلصاُز

ا؛ تي ٔبهّنا يه اًيت ٔبظححت مـَازا ومعسزا ًخلس مي اصلساثري ٕاىل ذساثري مصهة وذساثري خامست  ومسُو
(2)
.  

ألظََة اًفصوس َة ٕااّبن اًثوزت ومن ثعحَلاث وحوة ثـسًي اًوزَلة اصلس خوزًة كس تَوزث ازلـَة اًخبٔسُس َة    

ٔبّن اذلق ًٔلمة يف ثـسًي  1793[ من ٕاؿالن اذللوق ًـام 28واهلاذت ] 1791اًفصوس َة يف ذس خوزُا ًـام 

ذس خوزُا حق اثتت ل ميىن اًخياسل ؾيَ؛ ول ميىن ٔلي حِي ٔبن ًفصط كواهٌَُ وثيؼميَ اصلس خوزي ؿىل 

ألحِال اهلواًَة ذون متىِهنا من ثـسًَِا 
(3)
. 

 اًفلصت اًفصؾَة اًثاهَة: رضوزت اصلس خوز اًلاهوهَة   

ة؛ يف ُصم وثسزح اًلواؿس اًلاهوهَة ٌضلوةل؛ وؿَََ ل ًـلي تلاء     ثـخرب اًوزَلة اصلس خوزًة كواؿس كاهوهَة ؿًَو

ًيت ٌرشغ اًعحلاث اًلاهوهَة ألدصى يف اًخسزح اًلاهوين اثتخة؛ ل س امي ثغل اهلس متست من اًلواؿس اصلس خوزًة؛ وا

فهيا اًربهلان ٔبو اًسَعة اًخيؼميَة؛ تبهّٔنا كري كاتةل ٌَخـسًي؛ تي ل تّس من مساٍصهتا ٌَوضؽ إلوساين هدِجة مصوىهتا 

تعحَـة اذلَات اًس َاس َة واًلاهوهَة ًدس خجَة مؽ حاخة ألفصاذ يف اصلوةل؛ فىشعل من اًوهجة اًلاهوهَة ٔبّن ازلوذ 

س َاذت ألمة؛ ٔلهَ ًـين ثياسل ألمة ؾن سَعهتا اًخبٔسُس َة تعفة ٔبًسَة؛ ومن  اهلعَق ٌضلس خوز ًدٌاىف مؽ مدسبٔ 

مث ذون ثـسًي ذس خوزُا حزئَا ٔبو لكَا؛ وؿَََ جتة مصاحـة اصلساثري اهلىذوتة ادلامست؛ اًيت ثخعَة ٕاحصاءاث 

وصلكَاث ذاظة؛ ٔلهنا هتمت توخَ ؿام تخفاذي ٔبمٍصن ٌُل 
(4)
: 

 

                                      
(1)-

 .185ٔبهؼص: كاسي ًوسف زسًلي؛ اهلصحؽ هفسَ؛ ض  
(2)-

 .155؛ ض 2006ٔبهؼص: ذ. َلس بلٓكي كزو؛ ذزوش يف اًفلَ اصلس خوزًة واًيؼم اًس َاس َة؛ ذزاسة ملازهة؛ ظحـة مٌلحة؛ ذاز ارلضلوهَة؛ ادلزائص؛  
(3)-

 .86؛ ض 1969اٍهنضة اًـصتَة؛ اًلاُصت؛  ٔبهؼص: ذ.  صوث تسوي؛ اًلاهون اصلس خوزي وثعوز ألهؼمة اصلس خوزًة يف مرص؛ ذاز 
(4)-

 .122-121ٔبهؼص: ذ. ؿًل اصلثس؛ اهلصحؽ اًساتق؛ ض 
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 س خلصاز.اًسِوةل اًيت ثؤذي ٕاىل ؿسم الا -1

 اًخـلِس ٕاىل ذزخة ازلوذ اطلي من صبٔهَ بٔن ًؤذي ٕاىل ٕاحداظ لك حماوةل ثـسًي.  -2

 اًفلصت اًفصؾَة اًثاًثة: رضوزت اصلس خوز اًس َاس َة   

مٌعلِا ًمت ثلَري اًيؼام اًس َايس واصلس خوزي يف اصلوةل؛ وٕاّل وكـت جفوت تّي كواؿس اصلس خوز واًواكؽ    

اهلعحق ؿَََ 
(1)

ًلصط من حـي اصلس خوز خامسا ُو زحاث واس خلصاز هعوظَ؛ فٕاهَّ ل ًـين ؿسم ، وٕارا اكن ا

اًسٌلخ تخـسًهل؛ ٔلهَّ يف ُشٍ اذلاةل س ًَهتيي ثعحَق هعوض اصلس خوز ًواكؽ خماًف؛ تي كس ًؤذي ٕاىل اهخلاض 

من َُخذَ وماكهخَ 
(2)

ذََة ، ًوو ًحلى اصلس خوز ؿىل مجوذٍ اهلعَق ذون ثـسًي س َلوذ ُشا ٕاىل اضعصاابث ذا

وس َاس َة؛ ومن مث اٌَجوء ٕاىل ٔبساًَة كري كاهوهَة ًخـسًي اصلس خوز تفـي الاهلالابث 
(3)

؛ فِياك رضوزت 

س َاس َة ثلذيض تخـسًي اصلس خوز تبٔن ٍىون ؿىل كسز من اهلصوهة؛ ًَمت ثـسًهل تعصق كاهوهَة ومرشوؿة هلواهحة 

ؽ اًخعوزاث واًؼصوف اًس َاس َة والاكذعاذًة والاحامتؾَة يف اولمت
(4)
. 

 اًفصغ اًثاًر:ثيؼمي اًسَعة اًخبٔسُس َة اهلض خلة

ثضميت لك اصلساثري ادلزائًصة؛ اًسَعة اًخبٔسُس َة اهلض خلة اهليخثلة واهلًضبٔت من ظصف اًسَعة اًخبٔسُس َة    

ؼِص من ذالل لك اصلساثري ادلزائًصة ٔبهّنا "  "؛ ومل ختف بٔحاكم اًخـسًي اصلس خوزي  ذساثري خامستألظََة؛ ًو

 ض ؾهنا ؿىل رعل؛ ٔلن ظصق وصلكَاث ورشوظ وكِوذ اًخـسًي اصلس خوزي يه راث ظحلة مضّسذت.اهليعو 

 اًفلصت اًفصؾَة ألوىل: ألساش اصلس خوزي ٌَسَعة اًخبٔسُس َة اهلض خلة   

"؛ وهؼم ثـسًي اصلس خوز[؛ حتت ؾيوان " 74ٕاىل اهلاذت  71ظحلا ٌَمواذ من ] اهلاذت  1963ٔبّسس ذس خوز    

اًوػَفة [ حتت ؾيوان " 196ٕاىل اهلاذت  191ًسَعة اًخبٔسُس َة اهلض خلة يف اهلواذ ] اهلاذت ا 1976ذس خوز 

                                      
(1)-

 .121ٔبهؼص: اهلصحؽ هفسَ؛ ض  
(2)-

 .  157ٔبهؼص: ذ. َلس بلٓكي كزو؛ اهلصحؽ اًساتق؛ ُامش ض  
(3)-

 .86ٔبهؼص: ذ.  صوث تسوي؛ اهلصحؽ اًساتق؛ ض  
(4)-

 . 187ؽ اًساتق؛ ض ٔبهؼص: كاسي ًوسف زسًلي؛ اهلصح 
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شا ابًًس حة ٌضلساثري اًرباجمَة  اًخبٔسُس َة "؛ من اًحاة اًثاين من اصلس خوز حتت ؾيوان اًسَعة وثيؼميِا، ُو

 .1989ذس خوز  " يف اذللدة كدي وضؽ اصلساثري الاصرتاهَةاهلـصوفة يف ادلزائص اًيت جسمى تؼ " 

[؛ حتت 167ٕاىل اهلاذت  163اًسَعة اًخبٔسُس َة اهلض خلة يف اهلواذ من ] اهلاذت  1989وهؼم ذس خوز س ية    

[ حتت ؾيوان 178ٕاىل اهلاذت  174يف اهلواذ ] من اهلاذت  1996"؛ ويف ذس خوز  اًخـسًي اصلس خوزيؾيوان " 

ٌسمى ُشٍن اصلس خوزٍن ابصلساثري اٌََرباًَة ٔبو " يف اًحاة اًصاتؽ ًلك مهنٌل، حبَر  اًخـسًي اصلس خوزي" 

اًلاهوهَة 
(1)
. 

ؾن ما ًفِس هلي اصلس خوز ٕاىل ألحِال اًلاذمة ابؾخحاٍز خفصا  1996و 1989وؿَََ كس ثضمن لك من ذس خوز    

ٌَضـة ادلزائصي وثضحَاثَ فٌؼمت ذًحاخة 
(2)
وخفص لك من ُشٍن اصلس خوزٍن ازلوذ اًًس يب هلٌل؛ تبٔهَّ ]  

؛ وثضحَاثَ؛ وٕاحساسَ ابهلسؤوًَاث؛ ومتسىَ اًـًصق ابذلًصة؛ واًـساةل الاحامتؾَة؛ متثي لكِّا بٔحسن اًضـة

ضٌلن لحرتام مداذئ ُشا اصلس خوز اطلي ًعاذق ؿَََ وًيلهل ٕاىل ألحِال اًلاذمة؛ وززة زواذ اذلًصة وتيات 

[ اولمتؽ اذلص
(3)

 . 

 اًسَعة اًخبٔسُس َة اهلض خلة اًفلصت اًفصؾَة اًثاهَة: وهجة زبٔي يف جسمَة    

ٕارا اكن ُياك ادذالف من حِر جسمَة اًسَعة اًخبٔسُس َة اهلض خلة وس حة ٌَسَعة اًخبٔسُس َة ألظََة؛    

"؛ بٔو" بٔحاكم اًخـسًي اصلس خوزي"؛ "  اًخـسًي اصلس خوزي"؛ "  اهلصاحـة اصلس خوزًةفدسمى ٔبًضا تؼ " 

ا من اًدسمَاث؛ فسس خوز  اًوػَفة اًخبٔسُس َة " ذون  ثـسًي اصلس خوزكس سٌلُا تؼ "  1963س ية " وكرُي

"؛ ومن مث ٕاماكهَة ظصخ فىصت ىىصان اًخحسًس اصلس خوزي ٌَرشوظ وإلحصاءاث  ثـسًيثـًصف مععَح " 

اًخـًصف هلععَح "  اًؼ "واًضلكَاث اًواحة ثعحَلِا واختارُا ؾيس لك ثـسًي ذس خوزي؛ وتَ ؿسم رهص " 

ًة مبثي ُشا ألمص ميس مدسٔب مسو اصلس خوز من وهجة اًعَاكة اطلاثَة "، ومن مث ظَاكة كواؿس ذس خوز ثـسًي

                                      
(1)-

ة؛ واًيت ل ًمت اًخـسًي وضري ٕاىل ٔبّن اصلساثري ادلزائًصة مل ثخحسج ٔبو جضري ٕاىل فىصت مـَية ؾن كمية اصلس خوز من تلاء اس متصاًزخَ واس خلصاٍز هلّست سمٌَة مـَي 

 يف اذلالث الاس خثٌائَة ٔبو حاةل صلوز مٌعة زئُس ازلِوزًة.اصلس خوزي ذالًِا وحىت ثًهتيي ثغل اًفرتت تيط رصحي؛ ٕالّ ما ًخـَق ابذلؼص اًزمين اهلشهوز 
(2)-

 نشعل ثـخرب ذًحاخة اصلس خوز ادلزائصي ٔبحس معاذز اًلاؿست اصلس خوزًة يف ادلزائص؛ ثضاف ٕاىل اًىذةل اصلس خوزًة.  
(3)-

 .1996و 1989اًفلصت ألذريت من ذًحاخة لك من ذس خوز  
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"؛ وتَ ًعحح ُشا  اًوػَفة اًخبٔسُس َةجسمَة هوؾَة ابًلول "  1976ٌَوزَلة اصلس خوزًة، ؤبضفى ذس خوز 

ة.  اصلس خوز ٔبنرث ثسكِلا وثـحريا يف اًعَاكة اٌَلًو

" اًخـسًي اصلس خوزياض ًخـَق تؼ " فٌعا ؾن فعي ذ 1996و 1989وابًًس حة ًلك من ذس خوزي س ية    

"، ذّما  ثـسًيإبضافة " اًؼ " اًخـًصف ًلكمة "  1963؛ ومذعوزا هوؿا ما ؾن ذس خوز 1976خماًفا ًيط ذس خوز 

 ًـين اًخحسًس اصلس خوزي واًضّست يف اًخـحري اًلاهوين اصلس خوزي خبعوض ٔبحاكم اهلصاحـة اصلس خوزًة.

ا يف مسو اصلس خوزاهلعَة اًثاين:ثعحَلاث اًخـسًي اصلس خ  وزي ؤب ُص

تخوضَح ٕاحصاءاث  1996يف ُشا اهلعَة هحّي اًخعحَلاث اصلس خوزًة ٌَخـسًي اصلس خوزي يف ذس خوز    

وصلكَاث بٔحاكم اًخـسًي اصلس خوزي فَِ؛ وهَفِاث اًخـسًالث اصلس خوزًة اًيت ظصٔبث ؿَََ؛ مؽ تَان منارح 

 ح إلحصاءاث واًضلكَاث اًيت متت هبا.؛ تخوض1996َاًخـسًي اصلس خوزي اًيت ظصٔبث ؿىل ذس خوز 

 اًفصغ ألول:ٕاحصاءاث وصلكَاث اًخـسًي اصلس خوزي

هؼم وظحق اصلس خوز ادلزائصي اهلـمول تَ ٍلوؿة من إلحصاءاث واًضلكَاث اًواحة ٕاثحاؾِا واختارُا ثضبٔن    

َ هخعصق ٕاىل اهلصاحـة اًخـسًي اصلس خوزي؛ مفهنا ما هيسف ٕاىل مدسبٔ مسو اصلس خوز؛ ومهنا ما خُيي تَ؛ وؿََ

اصلس خوزًة من حِر إلحصاءاث واًضلكَاث ايلخَفة اًيت ثـخرب بٔحاكما واحدة مٌعوض ؾهنا يف اًلاهون 

 ألسايس ٌضّلوةل.

 1996اًفلصت اًفصؾَة ألوىل: ٕاحصاءاث وصلكَاث ثـسًي ذس خوز    

يت جتـي من وظف ُشا اصلس خوز من ثغل ألحاكم اً 1996ثـخرب بٔحاكم اهلصاحـة اصلس خوزًة يف ذس خوز    

تعفة ازلوذ؛ وحىت ابًًس حة ًلك اصلساثري ادلزائًصة ألدصى؛ وتَ ٍصىق من اًياحِة اطلاثَة ٕاىل مدسٔب مسو 

اصلس خوز اهلـرتف تَ يف ألهؼمة اصلس خوزًة واًس َاس َة؛ اؾخحازا من مـىن وظف ازلوذ تخعحَق هَفِاث 

اًخـسًي اصلس خوزي؛ وابًًس حة ًخغل اًىِفِاث اهلخحـة تعسذ  وٕاحصاءاث ورشوظ حموكة وصسًست ومـلست ثضبٔن

 سن اًلواهّي اًـاذًة وثـسًَِا.
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 مصحةل اكرتاخ اًخـسًي:  -1  

حق اهلحاذزت ابًخـسًي اصلس خوزي ًصئُس ازلِوزًة؛ ؤبًضا ًلصفيت اًربهلان اولمتـخّي مـا؛  1996مييح ذس خوز    

ِوزًة وٕاّل ؿّس ٔكن مل ٍىن؛ ومن مّث ثحسو س َعصت زئُس ازلِوزًة ؿىل ٔبن ٌس خوحة اكرتاهحٌل موافلة زئُس ازل 

زمغ مٌح اذلق ٌَمجَس اًضـيب اًوظين وجمَس ألمة مـا يف الاكرتاخ  مبثاتة جمصذ اكرتاخ اكن ابٕلماكن 

بّٔن زئُس ازلِوزًة ُو الاس خلياء ؾيَ من اًخيؼمي اصلس خوزي؛ وتشعل هّصش ُشا اصلس خوز ثعحَق ما مفاذٍ ] 

[  ايم اصلس خوزح
(1)

؛ وابًخايل فبٔؿىل سَعة يف اصلوةل نلاؿست ؿامة يه من متغل حق اهلحاذزت ابًخيلِح 

ميازش زئُس [ تبٔهَّ ] 72اصلس خوزي؛ وابؾخحاز زئُس ازلِوزًة ُو ذمازش اًسَعة اًسامِة ظحلا ٌٌَلذت ]

ًلول ٔبّن ُشا اصلس خوز كس هّصش ؿّست [؛ وؿَََ ميىن ا ازلِوزًة اًسَعة اًسامِة يف اذلسوذ اهلثخذة يف اصلس خوز

ة وذمع ظالحِاث زئُس ازلِوزًة  ؾيارص من اًيؼام اًصئايس اًالكس َيك تلَة ثلًو
(2)

  . 

ثحلى سَعة زئُس ازلِوزًة نمتزي وثفوق يف اهلصاحـة اصلس خوزًة؛ ورعل ظحلا  1996وؿَََ ففي ذس خوز    

...[؛ حبَر ثـخرب ُشا اهلاذت اًلاؿست ابًخـسًي اصلس خوزي ًصئُس ازلِوزًة حق اهلحاذزت[ تبٔهَّ ] 174ٌٌَلذت ]

ميىن زالزة بٔزابغ بٔؾضاء قصفيت [ ٔبهَّ ] 177/1اًـامة اهلعحلة يف اهلصاحـة اصلس خوزًة؛ ونٌل هعت اهلاذت ]

اًربهلان اولمتـّي مـا؛ بٔن ًحاذزوا ابكرتاخ ثـسًي اصلس خوز ؿىل زئُس ازلِوزًة اطلي ميىٌَ ؾصضَ ؿىل 

 .ء اًضـيبالاس خفذا

ومن مث ٍىون اكرتاخ قصفيت اًربهلان مـا موهجا ًصئُس ازلِوزًة ذون سواٍ من ٕاماكهَة الاس خفذاء ٔبو الاًزتام    

تَ من ظصف زئُس ازلِوزًة؛ وابًخايل ل ًؤ ص اكرتاخ اًربهلان يف مثي ُشا اذلال ؿىل سَعة زئُس ازلِوزًة؛ 

اًضـة ول ٔب صا من اًياحِة اًفـََة ٕاّل تـس موافلة زئُس  ًوُس هل فـاًَة يف مواهجخَ تعصخ ألمص ؿىل

 ازلِوزًة ومن مث ًعحح لكرتاخ اًربهلان ٔب صا ًخـَق تعصخ مرشوغ اًخـسًي ؿىل الاس خفذاء اًضـيب.

                                      
(1)-

و حايم اصلس خوزٔبهَّ ]  1996[ من ذس خوز 70/2ثيط اهلاذت ]   [.   ... ُو
(2)-

ن ؾىٌون خامـة ادلزائص، ٔبهؼص: زاحبي ٔبحسن؛ مدسٔب ثسزح اهلـاًري اًلاهوهَة يف اًيؼام اًلاهوين ادلزائصي، زساةل ذنخوزاٍ، مـِس اًـَوم اًلاهوهَة وإلذاًزة، ج 

 .124؛ ض2006-2005اًس ية ادلامـَة 
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 مصحةل ٕاكصاز اًخـسًي اهلحسيئ:  -2   

لك من: اًربهلان؛ بٔو ًعاحل زالج حالث حمتثي يف  1996ثـخرب سَعة ٕاكصاز مدسٔب اًخـسًي يف ذس خوز    

شا نٌل ًًل:   مؤسسة اولَس اصلس خوزي؛ ٔبو زئُس ازلِوزًة؛ ُو

ٕاكصاز اًربهلان تلصفذََ ابًخعًوت ؿىل مرشوغ اًخـسًي؛  اًربهلان: اولَس اًضـيب اًوظين وجمَس ألمة مـا: -بٔ    

ت ؿىل هط جرشًـي ؿا ت اولَس اًضـيب اًوظين وجمَس ألمة تيفس ظَلة اًخعًو شا ظحلا تخعًو ذي ُو

... وتـس بٔن ًعوث ؿَََ اولَس اًضـيب اًوظين وجمَس ألمة تيفس تبٔهَّ ] 1996[ من ذس خوز 174ٌٌَلذت ]

اًعَلة حسة اًرشوظ هفسِا اًيت ثعحق ؿىل هط جرشًـي 
(1)

 [.؛...

ًلص اولَس اصلس خوزي مرشوغ ٔبي ثـسًي ذس خوزي؛ ورعل ٕارا ؿَّي زٔبًَ تبٔن  اولَس اصلس خوزي: -ة   

رشوغ ل ميس اًحخة اهلحاذئ اًـامة اًيت حتنك اولمتؽ ادلزائصي وحلوق إلوسان واهلواظن وحصايهتٌل؛ ول ميس اهل 

شا ظحلا ٌٌَلذت ] [ من ُشا 176تبٔي هَفِة اًخواسانث ألساس َة ٌَسَعاث واهلؤسساث اصلس خوزًة؛ ُو

ي؛ مبوحة ثعحَق اًصكاتة ؿىل اصلس خوز؛ وابًخايل ٔبضاف اهلؤسس اصلس خوزي سَعة اثهَة يف ٕاكصاز اًخـسً

 .1989ذس خوزًة اًخـسًي اصلس خوزي تواسعة اولَس اصلس خوزي؛ تـسما ٔبنّسٍ ٔبًضا ذس خوز 

ويه حاةل موافلة زئُس ازلِوزًة ؿىل مرشوغ اًخـسًي اصلس خوزي اطلي ًحاذز تَ زئُس ازلِوزًة:  -ح   

ثاتة ٕاكصاز مدسيئ فامي ٕارا ًمت اًخـسًي ٔبم ل؛ ورمٌل ٍىن زالزة ٔبزابغ ٔبؾضاء اًربهلان اولمتـّي مـا؛ فِشٍ اهلوافلة مب 

[ من 177/1فِشٍ ظًصلة اثًثة ظحلِا اهلؤسس اصلس خوزي ادلزائصي يف ظصق اًخـسًي اصلس خوزي ظحلا ٌٌَلذت ]

 اًساتلة اطلهص. 1996ذس خوز 

 مصحةل إلكصاز اٍهنايئ:  -3   

يف اصلس خوز ادلزائصي ٕاّما تواسعة الاس خفذاء اًضـيب يف ٍىون إلكصاز اٍهنايئ هلرشوغ اًخـسًي اصلس خوزي     

 حاًخّي؛ ٔبو إبكصاٍز من ظصف اًربهلان ذون ؾصضَ ؿىل الاس خفذاء اًضـيب: 

                                      
(1)-

 ذي ًوُس كاهون ؾضوي؛ مبا ٔبّن اهلؤسس اصلس خوزي مل ًيط رصاحة ؿىل ظفة ُشا اًيط تبٔهَ ؾضوي.ًسل مععَح هط جرشًـي ؿىل كاهون ؿا  
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ٍىون إلكصاز اٍهنايئ هلرشوغ اًخـسًي اصلس خوزي ؾن ظًصق الاس خفذاء  إلكصاز اٍهنايئ ابلس خفذاء اًضـيب: -بٔ    

ت قصفيت اًربهلان ؿىل مرشوغ اًضـيب؛ ورعل يف حاةل اكرتاخ زئُس  ازلِوزًة هلرشوغ اًخـسًي؛ وثعًو

اًخـسًي تيفس ظَلة اًخعًوت ؿىل هط جرشًـي؛ ومن مث ؾصط اهلرشوغ اهلعوث ؿَََ ؿىل الاس خفذاء 

ت قصفيت اًربهلان ظحلا ٌٌَلذت ] ًُـصط اًخـسًي [ تبٔهَّ ] 174اًضـيب ذالل اشلسّي ًوما اهلواًَة ٕلكصاز ٔبو ثعًو

 [.  ( ًوما اهلواًَة ٕلكصاٍز50فذاء اًضـة ذالل اشلسّي )ؿىل اس خ 

[ تبٔهَّ ] 174/2فٕارا وافق اًضـة ؿَََ ًعسز زئُس ازلِوزًة هط اًخـسًي اصلس خوزي؛ ظحلا ٌٌَلذت ]   

[ وٕارا زفضَ اًضـة ٍىون اًخـسًي  ًعسز زئُس ازلِوزًة اًخـسًي اصلس خوزي اطلي ظاذق ؿَََ اًضـة

[ تبٔهَّ 175َ ؿىل اًضـة من خسًس ذالل اًفرتت اًدرشًـَة اًساًزة؛ ظحلا ٔلحاكم اهلاذت ]لقَا؛ ول ميىن ؾصض

 ًعحح اًلاهون اطلي ًخضمن مرشوغ اًخـسًي اصلس خوزي ل قَا؛ ٕارا زفضَ اًضـة.] 

 [. ول ميىن ؾصضَ من خسًس ؿىل اًضـة ذالل اًفرتت اًدرشًـَة -   

ُس ازلِوزًة ؿىل مداذزت ٔبو اكرتاخ قصفيت اًربهلان مـا هلرشوغ ٔبو ٍىون إلكصاز اٍهنايئ مبوحة موافلة زئ 

اًخـسًي؛ ومن مث ًمت ؾصضَ ًالس خفذاء اًضـيب من ظصف زئُس ازلِوزًة؛ حبَر ًعسز زئُس ازلِوزًة هط 

    [ من اصلس خوز.  177اًخـسًي ٕارا وافق ؿَََ اًضـة ظحلا ٌٌَلذت ]

يف ُشٍ اذلاةل ل ًمت ؾصط مرشوغ  ون ؾصضَ ؿىل الاس خفذاء اًضـيب:إلكصاز اًربهلان اٍهنايئ ٌَخـسًي ذ -ة   

اًخـسًي ؿىل اًضـة؛ وٕاهٌّل الانخفاء إبكصاز اًربهلان اٍهنايئ إبحصاس مرشوغ اًخـسًي زالزة ٔبزابغ ٔبظواث قصفيت 

اهلحسيئ ًِشا  اًربهلان؛ تـس اكرتاخ زئُس ازلِوزًة ٌَخـسًي وتـس زٔبي اولَس اصلس خوزي اهلـَي يف حاةل إلكصاز

ٕارا ازثبٔى اولَس اصلس خوزي بٔن هط بٔي مرشوغ ثـسًي [ من اصلس خوز تبٔهَّ ] 176ألذري ظحلا ٌٌَلذت ]

ذس خوزي ل ميس اًحخة اهلحاذئ اًـامة اًيت حتنك اولمتؽ ادلزائصي؛ وحلوق إلوسان واهلواظن وحصايهتٌل؛ ول 

اصلس خوزًة؛ وؿَي زبًَٔ؛ بٔمىن زئُس ازلِوزًة بٔن  ميس تبٔي هَفِة اًخواسانث ألساس َة ٌَسَعاث واهلؤسساث

ًعسز اًلاهون اطلي ًخضمن اًخـسًي اصلس خوزي مدارشت ذون بٔن ًـصضَ ؿىل الاس خفذاء اًضـيب؛ مىت بٔحصس 

 [.   ( بٔظواث بٔؾضاء قصفيت اًربهلان4/3زالزة بٔزابغ )
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 حاكم اًخـسًي اصلس خوزياًفلصت اًفصؾَة اًثاًثة: ماكهة مسو اصلس خوز يف ػي ٕاحصاءاث وصلكَاث بٔ    

ًحَان ما ٕارا اكن مسو اصلس خوز حلِلة كاهوهَة جية حتسًس مصنٍز جتاٍ اهلصاحـة اصلس خوزًة؛ وما ٕارا متت    

ُميية حٌلًة اًسمو مبياسخهتا ٔبم ٔبّن ُياك خماًفاث مّست ُشا اًسمو؛ ويف زٔبًيا ميىن مـصفة رعل من ذالل 

لك اصلساثري ادلزائًصة متيح اذلق يف اًخـسًي  اصلس خوزًة: سَعة زئُس ازلِوزًة ؿىل بٔحاكم اهلصاحـة

اصلس خوزي ًصئُس ازلِوزًة؛ ابهلحاذزت وٕاظساز هط اًخـسًي اصلس خوزي؛ ومن مث ذون مضازنة اًسَعاث 

ألدصى؛ ٔلهَ ل ثمت اهلصاحـة تسون مداذزت؛ وذون حتصك زئُس ازلِوزًة، ومن مث وس خًذج تـضا من اًيلائط 

 اصلس خوزي؛ واًيت حمتثي يف الِٓت: خبعوض اًخـسًي

 * كرص سَعة اًخـسًي تساًة ابهلحاذزت تَ يف َُئة زئُس ازلِوزًة.   

* مٌؽ اًسَعاث ألدصى اهلمثةل ٌَضـة من اهلحاذزت ابًخـسًي؛ وٕارا اكهت فِيي مـَلة ؿىل رشظ موافلة    

ربهلان سَعة حلِلِة يف اهلصاحـة ؛ حبَر مل ًُميح ا1996ً[ من ذس خوز 176زئُس ازلِوزًة تيط اهلاذت ]

 اصلس خوزًة.

* اًسٌلخ ٌَربهلان تحـغ اذلالث إبكصاز اًخـسًي اصلس خوزي مبوحة ظَف كاهوهَة مذـَلة ابًخعًوت ؿىل    

ة؛ ومن مث جتاُي إلحصاءاث اهلضّسذت  ت اطلي ٍىون تعسذ اًلواهّي اًـضًو كواؿس كاهوهَة ؿاذًة ًوُست اًخعًو

 .1996[ من ذس خوز 174]

* بٔحِاان ًمت ٕاكصاز اًربهلان هلرشوغ كاهون اًخـسًي ومن مث اٌَجوء ٕاىل الاس خفذاء اًضـيب إكحصاء ذمخاس    

ومضّسذ؛ ومن مث هلارا اذلاخة هلثي ُشا إلكصاز مبا ٔبّن اًضـة ُو اًس َس ٔبول ؤبذريا يف كدول مرشوغ اًخـسًي 

ومضازنة تّي اًسَعة اًس َاس َة وزٔبي اًضـة يف  ٔبو زفضَ؛ وٕان اكن اًِسف ُو حماوةل ٕاجياذ مواسهة واحتاذ

حاةل ما ٕارا كوتي اهلرشوغ ابهلوافلة اًضـحَة؛ مفا ُو يف اذللِلة اًس َاس َة ٕالّ حىِياث ذس خوزًة واَُة؛ من 

ٔبخي ثلعَة ومتٍصص مضاًزؽ ذس خوزًة مـَية؛ وذامئا اكهت ًعاحل اًسَعة اًخيفِشًة ؿىل حساة اذللوق 

لك اذللِلِة، فَيك ًخزَط زئُس ازلِوزًة من زّذت فـي سَحَة من اولمتؽ ًَخجبٔ ٕاىل واذلصايث ومـادلة اهلضا

 .2002متٍصص مرشوغ اًخـسًي ٕاىل اًربهلان ٕلكصاٍز هنائَا؛ ومثاهل ثـسًي س ية 
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 اًفصغ اًثاين:اذلؼص اهلوضوؾي واًزمين يف اًخـسًي اصلس خوزي

ا     ا واس خلصاُز ا؛ ثخضمن يه ألدصى ٔبو ثيط ؿىل هعاق حفاػا ؿىل مجوذ اصلساثري ومدسٔب مسُو واس متصاُز

ٌل:  اذلؼص ثـسًَِا، حبؼص اًخـسًي اصلس خوزي سمٌَا ٔبو موضوؾَا؛ وؿَََ جنس هوؿّي من حؼص اًخـسًي ُو

ٌل ما ظحلذَ كاًحَة اصلساثري يف اًـامل؛ ومهنا اصلساثري ادلزائًصة.اذلؼص اهلوضوؾي؛ اًزمين  ، ُو

 ؼص اًزمين يف اًخـسًي اصلس خوزياًفلصت اًفصؾَة ألوىل: اذل   

 ٌَحسًر ؾن اذلؼص اًزمين يف ٔبحاكم اًخـسًي اصلس خوزي جية ثخِان ملذضَاث وثعحَلاث ُشا اذلؼص.   

كاًحا ما ًخضمن اصلس خوز هعاكا مـَيا خبعوض ٕاحصاءاث ثـسًهل؛ تبٔن حُيؼص  ملذضَاث اذلؼص اًزمين: -1   

ٕالّ تـس هناٍهتا؛ ًوضٌلن اس خلصاز اصلس خوز؛ وحيسج ُشا كاًحا ؾيس  ثـسًهل ذالل مّست مـَية؛ بٔي ل ًمت اًخـسًي

ٕاكامة هؼام س َايس خسًس؛ حىت ًلدهل اهلواظيون واًخرفِف من حّست اهلـازضة 
(1)

، وكس ٍىون اذلؼص ذالل 

فرتت مـَية حبصمان اًخـسًي وإلتلاء ؿىل هعوض اصلس خوز كامئة ومعحلة ذالل اًفرتاث الاهخلاًَة وفرتاث 

ا؛ ونشعل جنس حؼص اًخـسًي ًفرتت ما تّي لك ثـسًَّْي ذس خوزًّْي؛ اذل صوة ومّست اذلاةل الاس خثٌائَة وكرُي

اهلضاء فرتت مخس س يواث ما تّي لك ثـسًَّْي  1975اكصرتاظ اصلس خوز اًَوانين ًـام 
(2)

، وابًخايل فاذلؼص 

لكَة اًزمين ُو حصمان ثـسًي اصلس خوز ٔلهَّ مـَق ؿىل رشوظ من اًياحِة اًض 
(3)
خجىل رعل   واًزمٌَة؛ ًو

 ابدذعاز يف الِٓت:

 رشظ اًزمن اًرصحي. -بٔ    

 مفاذٍ اصرتاظ اصلس خوز حبؼص ثـسًهل ٕاّل تـس مصوز اصلوةل حباةل من اًّسنل وألمن اًـام. رشظ اذلسج: -ة   

 رشظ وحوذ زئُس اصّلوةل اهليخرة. -ح   

                                      
(1)-

 .160ٔبهؼص: ذ. َلس بلٓكي كزو؛ مصحؽ ساتق؛ ض 
(2)-

 .  243-242؛ ض2009يف اًيؼًصة اصلس خوزًة، ذاز اجن اًيسمي ًٌَرش واًخوسًؽ، اًعحـة ألوىل، تريوث، ٔبهؼص: ٔب.ذ. ًوسف حاَش،  
(3)-

 .131ٔبهؼص ذ. ؿًل اصلثس؛ اهلصحؽ اًساتق؛ ض 
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من ثعحَق اذلؼص اًزمين؛ وحتسًس  1996مل خيُي ذس خوز : ثعحَلاث اذلؼص اًزمين يف اصلس خوز ادلزائصي -2   

فرتاث حصمان اًخـسًي اصلس خوزي؛ ًىن مل ًمت ثعحَق رشظ اًزمن اًرصحي؛ وهفس ألمص ابًًس حة ًخحسًس اهلّست 

 ما تّي اًخـسًَّْي؛ وٕاهٌّل مت اًخيعَط ؿىل حاةل اذلؼص اًزمين يف اًفرتاث ارلاظة واهلخـَلة تلَاة زئُس ازلِوزًة

 يف حاةل صلوز مٌعحَ اًصئايس.

ففي ُشا اصلس خوز ل جنس هعا رصحيا ابذلؼص اًزمين؛ ٕاّل ما ثـَق حباةل صلوز مٌعة زئُس ازلِوزًة ظحلا    

ل ميىن؛ يف فرتِت [ تبٔهَّ ] 3-90[؛ حبَر ٕارا اكن من هخاجئ حاةل اًضلوز ُشٍ ظحلا ٌٌَلذت ]89-88ٌٌَلذت ]

؛ ثعحَق ألحاكم اهليعوض ؿَهيا يف اًفلصثّي 89و 88هليعوض ؿَهيٌل يف اهلاذثّي ( ًوما ا45اشلسة وألزتـّي )

[ فٕاهَّ ل ميىن الاسدضازت اًضـحَة تعسذ من اصلس خوز  177و 176و 174؛ واهلواذ ...و77من اهلاذت  8و 7

زئُس  الاس خفذاء من ظصف زئُس اصّلوةل كري اهليخرة تفـي حاةل اًضلوز؛ ومن مث ل ميىن ثعحَق ادذعاض

ميىٌَ بٔن ٌسدضري اًضـة يف لك كضَة راث بمٔهَة وظيَة ؾن [ اًيت ثيط ٔبهَّ ] 77/7ازلِوزًة ظحلا ٌٌَلذت ]

 [؛ اؾخحازا من ٔبّن ٔبحس بٔحاكم اًخـسًي اصلس خوزي ُو اٌَجوء ٕاىل إلزاذت اًضـحَة.       ظًصق الاس خفذاء

ل اهلحاذزت تيوؾهيا ٔبو إلكصاز تيوؾََ؛ بٔو ونٌل ل ميىن ثعحَق ٔبحاكم اًخـسًي اصلس خوزي هفسِا من ذال   

[ من اصلس خوز من ذالل اًيط 177ٕاىل  174ٕاظساز هط اًخـسًي اصلس خوزي اهليعوض ؾهنا يف اهلواذ من ]

ا بآثز ذس خوزًة انجتة ؾن حاةل اًضلوز؛ وؿَََ ل 90/3ؾهنا رصاحة يف هط اهلاذت ] [ اًساتلة اطلهص ابؾخحاُز

اًفرتثّي اىلسذثّي يف حاةل صلوز اهليعة اًصئايس ٕالّ تـس اهخزاة زئُس  ميىن اًخـسًي اصلس خوز ذالل

مجِوزًة من خسًس؛ تبٔن ًعحح ُشا ألذري را ظفة ذس خوزًة ثخـَق تعفة اهليخرة ًيك خُيول هل ٕاماكهَة 

 اًخـسًي اصلس خوزي.

 اًفلصت اًفصؾَة اًثاهَة: اذلؼص اهلوضوؾي يف اًخـسًي اصلس خوزي   

ؼص اهلوضوؾي يف اًخـسًي اصلس خوزي ٕاىل تَان ملذضَاث اًلِس اهلوضوؾي؛ ومدًَّي مسى هخعصق يف اذل   

 ثعحَق رعل يف اصلساثري ادلزائًصة، مبا ٔبّن اذلؼص اهلوضوؾي ٌضلك ذؾٌل هلحسٔب مسو اصلس خوز.
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م ًـخرب اذلؼص اهلوضوؾي من اًياحِة اًلاهوهَة حؼصا رصحيا ثبٔذش تَ مـؼملذضَاث اذلؼص اهلوضوؾي:  -1   

اصلساثري؛ ٕار ل ًمت ٔبي ثـسًي ذس خوزي ًو ًمت اهلساش تحـغ ٔبحاكم اصلس خوز هؼصا ًلميهتا؛ ٔبو حبنك دعوظَة 

تـضا من ألحاكم ويه ؿسم اهلساش تبٔحاكم اًخـسًي اصلس خوزي هفسِا، ومن مّث اًلول ٔبّن اذلؼص اهلوضوؾي 

ٌلًة اصلؿامئ ألساس َة اًيت ًلوم ُو حؼص اصلس خوز ثـسًي تـضا من ٔبحاكمَ ثضلك معَق ٔبو ذامئ؛ هبسف ح

ؿَهيا هؼام اذلنك 
(1)

؛ ونٌل كس ًخلصز حؼص ثـسًي تـضا من هعوض اصلس خوز اًيت كاًحا ما ثخـَق تيؼام اذلنك بٔو 

ابهلحاذئ؛ اكًضلك ازلِوزي ٌَحنك واًخـسذًة اًس َاس َة وذٍن اصلوةل واٌَلة اًوظيَة؛ ؤبًضا اًثواتت اًوظيَة 
(2)

وض حمتخؽ تلوهتا إلًزامِة يف اذلالث اًـاذًة اًيت ٌس متص فهيا اًـمي ابصلس خوز؛ ٔبّما يف ، ونٌل ٔبن ُشٍ اًيع

اذلالث ألدصى وحسوج اهلالة ٔبو زوزت فٕاهَّ ل خسوى فهيا ًِشا اذلؼص 
(3)
. 

اهلـسل  1996مت ثيؼمي اذلؼص اهلوضوؾي مبوحة ذس خوز  ثعحَق اذلؼص اهلوضوؾي يف اصلساثري ادلزائًصة: -2   

 ل ميىن بٔي ثـسًي ذس خوزي بٔن ميس:[ مٌَ ابًيط ٔبهَّ ] 178مبلذىض اهلاذت ] 2008س ية  يف

 اًعاتؽ ازلِوزي ٌضلوةل. -1

 اًيؼام اصلميلصاظي اًلامئ ؿىل اًخـسذًة اذلزتَة. -2

 إلسالم ابؾخحاٍز ذٍن اصلوةل. -3

ا اٌَلة اًوظيَة واًصمسَة. -4  اًـصتَة ابؾخحاُز

 واظن.اذلصايث ألساس َة وحلوق إلوسان واهل -5

 سالمة اًرتاة اًوظين ووحسثَ. -6

ٌل من زموس اًثوزت وازلِوزًة  -7     [؛ فِشا اًحيس ألذري ًـخرب حؼصا اًـنل اًوظين واًًض َس اًوظين ابؾخحاُز

 15/11/2008اهلؤزد يف  08/19موضوؾَا خسًسا هدِجة بٓدص ثـسًي مبوحة كاهون اًخـسًي زمق 
(4)

 . 

 

                                      
(1)-

 .161ٔبهؼص: ذ. َلس بلٓكي كزو؛ مصحؽ ساتق؛ ض  
(2)-

 .161ٔبهؼص: ذ. اهلصحؽ هفسَ؛ ض  
(3)-

 .16/11/2008؛ اهلؤزذة يف 63ادلًصست اًصمسَة ٌَس ية ارلامسة وألزتـون؛ اًـسذ  
(4)-

 .   20؛ ذاز تَلُس؛ ذاز اًحَضاء ادلزائص؛ ضٔبهؼص: ذ. مًووذ ذًسان؛ ملصز وحسِت اهلسذي وهؼًصة اذلق 
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 س خوزياًفصغ اًثاًر:ثعحَلاث اًخـسًي اصل

ألول ٌضلوةل اطلي مل  1963لك اصلساثري ادلزائًصة مت ثـسًَِا ٕاّما ثـسًال حزئَا ٔبو لكَا؛ ما ؿسا ذس خوز    

ومل ٍص اًيوز سوى زالزة  03/01/1963ًـصف ٔبي ثعحَق ٔبو ثـسًي هل؛ ٔلهَ مت ثوكِف اًـمي تَ تخازخي 

( ًوما فلط 23وؾرشون )
(1)

الث حزئَة؛ وذون احدساة ذس خوز زالج ثـسً 1976؛ وؿَََ ؾصف ذس خوز 

كٓدص ثـسًي هل؛ وهؼيَ ثـسًال من اًياحِة اًلاهوهَة وصامال وميىن اؾخحاٍز تبٔهَّ ذس خوزا خسًسا من  1989

وهـخرب ُشا ألذري ذس خوزا كامئا تشاثَ واطلي مّت  1996حواهة ٔبدصى وؿّست؛ ومّسَ ثـسًال صامال يف س ية 

 نٌل ًًل:ثـسًهل مصثّي حزئَا ذلس الٓن؛ ورعل 

 2002اًفلصت اًفصؾَة ألوىل: ثـسًي س ية    
(2)
 03-02خاء ُشا اًخـسًي حزئَا مبوحة كاهون اًخـسًي زمق  

؛ واطلي ظحلت فَِ اًعًصلة اًثاهَة اًساتلة اطلهص ثضبٔن اًخـسًي 10/04/2002اهلؤزد يف 
(3)

؛ وكس مت ٕاحصاء 

 [ من ُشا اصلس خوز:176و 174ٌَلذت ]ُشا اًخـسًي من ذالل ارلعواث اصلس خوزًة اًخاًَة ظحلا ٌ

 مداذزت واكرتاخ زئُس ازلِوزًة. -بٔ    

 إلكصاز اهلحسيئ ٌَمجَس اصلس خوزي جصٔبي مـَي. -ة   

ت زالزة بٔزابغ بٔؾضائَ. -ح     معاذكة اًربهلان تلصفذََ إبكصاز هنايئ تخعًو

 ٕاظساز كاهون اًخـسًي اصلس خوزي من ظصف زئُس ازلِوزًة.  -ذ   

 2008ت اًفصؾَة اًثاهَة: ثـسًي س ية اًفلص    
(4)

اهلؤزد  19-08خاء ُشا اًخـسًي مبوحة كاهون اًخـسًي زمق : 

؛ واكن ثـسًال حزئَا صخهيا ًساتلَ؛ وفلا ًإلحصاءاث واًضلكَاث هفسِا اًيت ظحلت يف 15/11/2008يف 

 ؛ ويه:2002ثـسًي اصلس خوز س ية 

 مداذزت واكرتاخ زئُس ازلِوزًة. -بٔ    

                                      
(1)-

 . 14/04/2002اهلؤزذة يف  25؛ ادلًصست اًصمسَة اًس ية اًخاسـة واًثالزون؛ اًـسذ 10/04/2002اهلؤزد يف  03-02اًلاهون زمق  
(2)-

 عحَلاث اًخـسًي اصلس خوزي من ُشا اهللال.  ٔبهؼص: اًفصغ ألول حتت ؾيوان ٕاحصاءاث وصلكَاث اًخـسًي اصلس خوزي؛ من اهلعَة اًثاين حتت ؾيوان ث  
(3)-

 .16/11/2008اهلؤزد يف  63؛ ادلًصست اًصمسَة اًس ية ارلامسة والٔزتـون؛ اًـسذ 15/11/2008اهلؤزد يف  19-08كاهون اًخـسًي زمق  
(4)-

 .133ٔبهؼص: زاحبي ٔبحسن؛ مصحؽ ساتق؛ ض  
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 ٕلكصاز اهلحسيئ ٌَمجَس اصلس خوزي جصٔبي مـَي.ا -ة   

ت زالزة بٔزابغ بٔؾضائَ. -ح     معاذكة اًربهلان تلصفذََ إبكصاز هنايئ تخعًو

 ٕاظساز كاهون اًخـسًي اصلس خوزي من ظصف زئُس ازلِوزًة.  -ذ   

 اهلعَة اًثاًر:هلائط اهلصاحـة اصلس خوزًة

من دعائط ُامة؛ من حِر مجوذ لك ذساثري ادلزائص؛ من زمغ ما حللذَ اهلصاحـة اصلس خوزًة يف ادلزائص    

ذالل ٔبحاكم اهلصاحـة اهليعوض ؾهنا؛ واًخـسًالث اصلس خوزًة اهلعحلة؛ وهؼصا صلوزُا يف ذمع مدسٔب مسو 

اصلس خوز؛ فٕاهّنا مل حصق هلمزياث اصلساثري ادلامست مجوذا حلِلِا؛ وذّما ىصاٍ يف ُشٍ اهلحاذئ وألسس كري اهلَزتم هبا 

 ظصف اهلسؤوًّي وذمازيس اًسَعة من اًلاذت اًس َاس َّي ما ًًل:من 

 جتاُي زواتت واهلحاذئ اًيت حتنك ألمة واًضـة ادلزائصي من ؾلِست وكمي وحصاج وزلافة وظموخ. -1

 رسعية اصلساثري ادلزائًصة سواء من ذالل اًخبٔسُس ٔبو اًخـسًي اًضامي ٔبو ادلزيئ. -2

 فصذًة ذس خوزاي وثضََلِا معََا ٕان مل هلي جحهبا هنائَا.اجساغ زكـة اذللوق واذلصايث اًـامة واً -3

 ٕاحصاء ٕاظالحاث ذس خوزًة موضوؾَا؛ مث صلكَا مبهنجَة مذـاهسة وكري سَمية. -4

 ملاًعة اًصٔبي اًـام تخعحَق مٌاجه ٕاظالخ مذضازتة ومذـاهسة؛ ل حصق هلوافلة اًسَعة هفسِا. -5

 س خوزًة؛ ًـسم خسًة اًـمََة اصلس خوزًة.ؿسم ٕاسِام اًضـة واهلـازضة اًس َاس َة يف اهلصاحـة اصل -6

    ثضرم اصلساثري ادلزائًصة ذون خسوى.   -7

 اًفصغ ألول:رسعية اصلساثري وفصذٍهتا

ثـخرب اصلساثري ادلزائًصة من اًياحِة اصلس خوزًة واًلاهوهَة تبهّٔنا ذساثري فصذًة ٕان مل هلي صخهية ابهليحة ٔبو اًـلس    

ضؽ ووضبٔت وثـسًي اصلساثري؛ ابًصمغ من اهلضازنة اًضـحَة يف ثبٔسُسِا ٔبو ٔكسَوتّي كري ذميلصاظَّي يف و 

هلضازنة ذمثَََ يف مـؼم ثـسًالهتا؛ ٔلن ُشٍ اهلضازنة مٌلوظة خسا وذامئا اكن اًضـة جمربا ًوُس خمريا ثضبهٔنا؛ 

َست ٔبسماث س َاس َة ؤبمٌَة طلا اًضـة ٌسامه يف اًخبٔسُس من ٔبخي اذل س من ثغل ٔلن اصلساثري ادلزائًصة ًو

 ألسماث اًس َاس َة وألمٌَة فلط ًىٌَ كري واغ وؾَا كاهوهَا وس َاس َا وذس خوزاي تبمٔهَة اًخبٔسُس ومصاحـخَ.
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 اًفلصت اًفصؾَة ألوىل: رسعية اصلساثري   

حّي ٍىون اصلس خوز مضرعيا فٕاهَّ ًويل ٔبمهَة ًصئُس اصّلوةل ٔبنرث من كمية اصلس خوز هفسَ اطلي حيخنك ٕاًََ    

ذلامك واىلىوم؛ طلا ًعَق ؿىل اصلساثري يف ادلزائص ابًًس حة ٌَسَعة اًس َاس َة واًخيفِشًة ابًلول ٔبهَّ ] لك من ا

[  ذس خوز ًلك زئُس
(1)

؛ طلا جس َعص اًسَعة اًخيفِشًة مضرعة يف َُئة زئُس ازلِوزًة ؿىل ٔبحاكم 

؛ جتـي مٌَ ٌس َعص ؿىل اذلنك اًخـسًي اصلس خوزي؛ وهل اذلق يف اهلصاحـة اصلس خوزًة توسائي ذس خوزًة مذيوؿة

 ووضؽ ذس خوز مبياس حة لك ثـسًي ؿىل حس ٕازاذثَ وذواًَة اذلنك اًيت جس َعص وهتمين مـَ ؿىل اًسَعة.

ٕار ثـخرب رسعية اصلساثري ؾحازت حسًثة اهلًضبٔ يف ؿنل اًلاهون اصلس خوزي؛ ٕار اس خـمَت ٔلول مّصت من ظصف    

؛ تبّٔن اصلس خوز يف اولمتـاث اًيت ثخفوق فهيا اًسَعة 1958 اًفلِاء اًفصوس َّي تعسذ ثـََلِم ؿىل ذس خوز

اًخيفِشًة ؾن ابيق اًسَعاث ألدصى؛ تخـحري ظاذق ؾن ٔبفاكز ومٌاجه وسٌلث زئُس اصلوةل اطلي ًلف وزاء 

معََة اهلصاحـة اصلس خوزًة؛ ففي لك ألحوال حىت وٕان جضازك َُئاث ٔبدصى يف اهلصاحـة اصلس خوزًة فدعٌلث 

واحضة ثسخة اًسَعة اًفـََة واًلاهوهَة اًيت ميازسِا ؿىل سائص ألهجزت ألدصى  اًصئُس حىون
(2)
. 

...[؛ ذّما ًضفي ابؾخحاٍز حىٌل  اًفصويس كس هعت يف حفواُا ] ... 1958[ من ذس خوز 5وٕار اكن هط اهلاذت ]   

طلي ثوىخ ٕاؿالء " ا ذًلولظفة مسو اًصئُس ؿىل اٌَـحة اًس َاس َة ٕار ثًسجم رسعَة اًصئُس اًفصويس " 

مٌعة اًصئاسة ؾن رصاغ اهلؤسساث وألحزاة وحساسُهتا؛ ومن مث مٌح اًصئُس اًعالحِاث راث اًعاتؽ 

معمٌل ؿىل ملاش رسعَة اًصئُس ذًلول  1958اًس َاذي يف ُشٍ اهلاذت؛ واكن اًخـسًي اصلس خوزي ًس ية 
(3)
. 

ري ابهلفِوم ادلسًس اهلخـَق تيفور وس َعصت ويف ادلزائص جنس حلائق ذس خوزًة وواكـَة هلثي رسعية اصلساث   

 زئُس اصلوةل يف ثـسًهل ٔبو وضـَ صلس خوز ًامتىش وثعوزاثَ ؤبُسافَ حِامن ٍىون يف اًسَعة.

                                      
(1)-

اطلي تًَت مالمح ورسعَة ُشا  11/09/1971صئُس َلس ٔبهوز اًساذاث من وزاءٍ ٕاىل وضؽ ذس خوز تـس وفات اًصئُس اهلرصي حٌلل ؾحس اًيارص سازغ اً 

 .12؛ مًضبٔت اهلـازف؛ إلسىٌسًزة؛ مرص؛ ض1971اًصئُس؛ ٔبهؼص: ذ. سـس ؾعفوز؛ اًيؼام اصلس خوزي اهلرصي؛ ذس خوز 
(2)-

 اًصئُس اًصاحي: ٔبمحس جن تةل؛ ٔبول زئُس ٌضلوةل ادلزائًصة.   
(3)-

 ُس: ؾحس اًـٍزز توثفََلة.  اًصئ  
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من ٕاكصاز ورا تعمة اًصئُس اًصاتؽ ٌَجمِوزًة ادلزائًصة  1996وؿَََ ًـخرب ذس خوز   
(1)

؛ وٕان خاء ُشا 

اًيت ؿاص هتا ادلزائص مبا ًُـصف ابًـرشًة اًسوذاء؛ وؿَََ حافغ ُشا اصلس خوز ذالل اهلصحةل الاهخلاًَة اًعـحة 

؛ ثيشء من إلضافة واًحعمة اصلميلصاظَة هؼصا 1989اصلس خوز ؿىل اًخواسانث ألساس َة اًيت خاء هبا ذس خوز 

 ٌَملذضَاث ألمٌَة واذلزتَة واًس َاس َة بٓهشاك؛ واًياجت ؾن ٔبزضَة اًوفاق اًوظين.

رلامس ٌَجمِوزًة ادلزائًصة ومؽ جميء اًصئُس ا   
(2)
ل ًََق تَ  1996فلس اؾخرب نثريا من اهلّصاث ٔبّن ذس خوز  

من اًياحِة اصلس خوزًة ٔبو اًس َاس َة وحىت يف ظحَـة اذلنك؛ ًوىن يف ػي ثعحَق اصلس خوز؛ ٕاّل ٔبهَّ ابذز 

اًس َايس؛ ٕار ٔبصاز يف  تخـسًهل مصثّي من ٔبخي الاس خجاتة ًخوهجاثَ ؤبفاكٍز اًس َاس َة وهَفِاث ثعحَق جصانجمَ

ؿّست مٌاس حاث تبٔهَّ س َـمي مؽ اهلؤسساث اهلوحوذت ويف ػي اصلس خوز اهلوحوذ ٕاىل حّي إلظالخ اصلس خوزي 

شا ما مت فـال سًيت  .2008؛ و2002ُو

 اًفلصت اًفصؾَة اًثاهَة: س َعصت ألحاذًة اذلزتَة يف اصلساثري ادلزائًصة   

س خوزًة يف ادلزائص جنس ثفوق اًلِاذت ؿىل اًلواؿس اصلس خوزًة؛ من نشعل من تّي هلائط مسو اًوزَلة اصل   

ذالل س َعصت سؾٌلء اذلزة اهلِمين ؿىل لك اذلَات اصلس خوزًة واًس َاس َة؛ ابؾخحاز ٔبّن اًوزَلة اصلس خوزًة ٔبحس 

ِة وسائي ثيفِش اًربامج اهلخـَلة هبشا اذلزة؛ فاصلس خوز يف اصلول اًيامِة ًُس سوى بٔسَواب ًًرش اًسًوًوح 

  اذلزة؛ وابًخايل ٍىون اصلس خوز جمصذ وس َةل كاهوهَة ًضٌلن مس خلدي اذلزة اًس َايس را ألكَحَة.

" تبّٔن إلظالحاث اًيت ٌس هتسفِا يه  اًضاريل جن خسًسٔبنّس اًصئُس اًصاحي "  1989وكدَي وضؽ ذس خوز    

الك حزة حهبة اًخحٍصص حىٌصس اصلميلصاظَة ذاذي َُراث ظحَـة ثيؼميَة ًوُست اًسًوًوحِة من ٔبخي ] 

[ اًوظين 
(3)

، ويف صبٔن اًخـسًي اصلس خوزي فامي تـس ٔبهَّ ٔبًلى سَسةل من اهلصاحؽ إلًسًوًوحِة واهلوازَق 

ي من اًخيؼميَة؛ وحصك ابة اًدساؤل مفذوحا:  ُي ًيجح اهفذاخ اكذعاذي تسون ذميلصاظَة س َاس َة ؟ ُو

                                      
(1)

-Voir: Harbi Mohamed; Le F.L.N mirage et réalité ; des origines à la prise du pouvoir (1954-1962); ED Hachette 

Paris; 1980; p330 et suivent.   
(2)-

 .  257؛ ض2004عحوؿاث ادلامـَة؛ جن ؾىٌون؛ ادلزائص؛ حزة حهبة اًخحٍصص اًوظين ؾيوان زوزت  وذًَي ذوةل؛ ذًوان اهل  ٔبهؼص: ذ. فاضًل ٕاذٌزس؛ 
(3)-

اس َة مـرتف تَ ومضمون]  42/1ثيط اهلاذت    [.   حق ٕاوضاء الٔحزاة اًسَ 
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ي اًحسائي اًـمََة اًلامئة ؿىل اكذعاذ اًسوق مت اًخحضري ذميلصاظَة س َاس َة مفِست تسون ؿساةل احامتؾَة ؟ ُو

 ًِا ؟
(1)

كس تَوز فىصت اصلميلصاظَة واًخـسذًة اًس َاس َة؛ فٕاهَّ مل ًفَح يف رعل مبا ٔبهَّ  1989، وٕارا اكن ذس خوز 

ا جمصذ مجـَاث راث ظاتؽ س َايس؛ وزمغ ما  مل ًخضمن موضوغ ألحزاة اًس َاس َة تعوزت حلِلِة؛ ٔلهَ اؾخرُب

تخـسًي ُشا اًيط واؾامتذ مدسٔب اًخـسذًة اًس َاس َة  1996للَ ذس خوز ح
(2)
وذمع مدسٔب اًفعي تّي اًسَعاث؛  

فٕاهَّ مل حيلق هخاجئ اجياتَة ًسمو اصلس خوز؛ وذامئا اكن ًضفي تعٌلث اذلزة واٍمنعَة ألحاذًة اًس َاس َة يف 

ا اًخوهجاث واًصؤى ايلخَفة تخىٌصس َُحة اذلزة اًواحس زمغ اًدضىِال ث اًس َاس َة ألدصى اًيت ٔبظحح ٔبمُص

 مس خـا خسا جتاٍ اًخـسذًة اهللَلة.

 اًفصغ اًثاين:اًِوت تّي اًضـة واًسَعة

، ثلوذان إلخاتة ٕاىل اًلول ٔبهَّ من انحِة هلارا ُشا اًرصاغ اصلامئ تّي اذلامك واىلىوم ؟، هلارا ُشٍ اًِوت ؟   

 دّي ثحّي ُشٍ اًِوت واًرصاغ اًياجت تّي اًسَعة واًضـة.ػاُصت اصلس خوز يف ادلزائص جنس ػاُصثّي زئُس َ 

 اًفلصت اًفصؾَة ألوىل: ػاُصت ثضرم اصلساثري ادلزائًصة   

ثحسو ُشٍ اًؼاُصت حصَحة من ذالل ما ثـرّب ؾيَ اًسَعة هفسِا تخرصحي زئُس ازلِوزًة اذلايل يف س ية    

[  بٔثعوز؛ زتٌّل نيت مذفائال ٕاىل حّس ما ٕاّن مضالك اًحالذ يه بٔظـة جىثري ذمّا نيتتبّٔن ]  1999
(3)

، وذًَي 

رعل فٕاّن إلظالحاث اصلس خوزًة اهلخـاكدة وألحساج اهلخـَلة هبا مٌش الاس خلالل ثحّي ضئاةل اًوؾي 

ضاصة اًلاهون ألسايس من ؿّست ٔبوخَ تسءا جىِان اولمتؽ وظحَـة اًيؼام اصلس خوزي واًس َايس؛  اصلس خوزي ُو

ىشا ظحلت اصلوةل ادلزائًصة ٍلوؿة من ظحائؽ اًيؼام اًس َايس وهؼام اذلنك كري اًثاتت واهلخلري؛ حبَر جنس  ُو

 مغوضا س َاس َا وذس خوزاي يف لك مّصت مت وضؽ ذس خوز ما ٔبو ؾيس لك مصاحـة

                                      
(1)-

 .138ٔبهؼص: زاحبي ٔبحسن؛ اهلصحؽ اًساتق؛ ض 
(2)-

 .  19/06/1965اًخعحَح اًثوزي يف  
(3)

-Voir, Gerard Conac, Les constitutions des Etats d’afrique et leur effectivitè, ED Economica, paris, 1980, p386.      
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وابًخايل ٔبظححت ػاُصت ثضرم اصلساثري ادلزائًصة ثيعَق من زؤى ضَلة وفصذًة ومٌـزةل ؾن ألسس    

" تَاز فصاوسوا كوهَسكثعحَلِا؛ ٔلهنا تـَست ؾن سٌلث اولمتؽ ادلزائصي، ٕارا ًلول ألس خار " واًصاكئز اًواحة 

Gonidec (P.F)  " [ ٕاّن اًخلرياث اصلامئة يف اصلس خوز ثـىس اًعـوابث اًيت ًواهجِا اذلاكم يف ٕاجياذ اذلَول

[  اهللدوةل هلضالك اذلنك
(1)
.  

ٔبسمٌة وخزيت خسا اكصلساثري ادلزائًصة وثـسًالهتا ًعـة ثضبهٔنا ٕاجياذ  وٕاّن ػاُصت ثضرم اًلواهّي ألساس َة يف   

ٔبهَّ ]  خرياز هوانك "" "  Gerard Conacاهلهنج اًخبٔسُيس اًعحَح واصلامئ؛ حبَر ًلول يف ُشا ألس خار " 

ابًصمغ من الاس خلصاز اصلامئ؛ فٕاّن اًخحولث واهلصاحـاث اصلس خوزًة ثـىس زقحة اًححر ؾن َُالك 

[ ءاث ٔبنرث مالمئة ٌَحلائق اًسوس َوًوحِة واًثلافِة ًلك ذوةل وٕاحصا
(2)
. 

    اًفلصت اًفصؾَة اًثاهَة: جتاُي اًصاكئز ألساس َة ٌَمجمتؽ ادلزائصي   

ًـخرب اصلس خوز ادلزائصي واًخـسًالث اًيت ذللذَ تـَست ؾن ملوماث وزواتت وزاكئز اولمتؽ ادلزائصي؛ ٕار ٍصى    

ٕاّن ؿسم كِام اًيؼام اصلس خوزي يف ذوةل ما؛ ل حيول ذون وحوذ اًلاهون " ]  ساٍص ذاٍص ؾحس اًفذاخاصلنخوز " 

[ اصلس خوزي يف ُشٍ اصلوةل 
(3)
شا مٌعلِا ًوحوذ ذول راث ذساثري ؾصفِة؛ ًىهنا ذول ذميلصاظَة ثـرتف   ُو

ثسمو اًلاهون وس َاذثَ 
(4)

اكئٍز فلسان ًسمة اصلس خوز ؛ وؿَََ ًـّس فلسان اًوزَلة اصلس خوزًة هللوماث اولمتؽ وز

ن اولمتؽ يه ٔبساش تلاء اصلس خوز واس متصاًزخَ؛ حبَر ل ًخبٔ ص سَحا مبا ٔبهَّ انتـا من ٕازاذت  اًـََا؛ ٔلن ؾيارص حىٍو

[ اًسَعة اًخبٔسُس َة مغل ٌَضـة ُشا اولمتؽ وفلا ًلاؿست ٔبّن ] 
(5)
. 

ون تخلسٍص ذزخة اًخعاتق     تّي اًلواؿس اصلس خوزًة اًيت ٌس خحسهثا ومن مث جناخ ٔبي وزَلة ذس خوزًة مُص

اهلؤّسس اصلس خوزي س َاس َا ونشا اًلاهون اصلس خوزي ٌضلوةل من اًياحِة الاحامتؾَة؛ حبَر ميثي ُشا ألذري 

                                      
(1)-

 . 176؛ ض1959ٔبهؼص: ذ. ؾحس اًفذاخ ساٍص ذاٍص؛ اًلاهون اصلس خوزي؛ ذاز اًىذاة اًـصيب؛ اًعحـة ألوىل؛ مرص؛  
(2)-

 ىذوة.  س َاذت اًربهلان ؿىل اًسَعاث ألدصى؛ ٔلهَ ميغل سَعة ثـسًي اصلس خوز اًـصيف كري اهل  
(3)-

 .  1996من ذس خوز  7/1؛ واهلاذت 1989من ذس خوز  7/1اهلاذت  
(4)-

 .  140ٔبهؼص: زاحبي ٔبحسن؛ اهلصحؽ اًساتق؛ ض 
(5)-

اة؛ مداذئ اًيؼم اًس َاس َة؛ مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة؛ تريوث؛ ًحيان؛   ؛ 35؛ ض2002ُشا اًخـًصف تخرصف رسا؛ ٔبهؼص: ذ. َلس زفـت ؾحس اًُو

 ُا.  وما تـس 38
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مبثاتة اصلس خوز اهلعَق اطلي ل ميىن جتاُهل ٔبو مصاحـخَ 
(1)

َلس زفـت ؾحس ، ومن مث ًعح زٔبي اصلنخوز " 

اة ا هَان س َايس وكاهوين مل ثؼِص جفبٔت؛ تي يه مثصت ثعوز تسبٔ تيؼام  ٕانّ " ابًلول ٔبهَّ ]  اًُو اصلوةل ابؾخحاُز

ٌَسَعة اًضرعَة مث حتول ٕاىل هؼام ٌَسَعة اهليؼمة؛ واطلي حتلق فَِ اًوحوذ اذللِلي ٌضلوةل، وبّٔن اًضـة 

[  ُو اطلي ًلف تعفة مس متصت وزاء مؼاُص اًخعوز واًخحول ًِا
(2)
. 

ا تـس الاس خلالل ابٍهنج ونٌل ثفذلس تعوزت ؿ    ة اولمتؽ هدِجة ثبٔ ُص ًو امة لك اصلساثري ادلزائًصة ٔلزضَة اًواكؽ ُو

ثبٔ صث ابصلساثري  1989الاصرتايك اطلي جيس ٔبظهل يف اصلس خوز الاصرتايك تلِاذت اهلـسىص اًرشيق؛ وتـس س ية 

زائصي جيس معسٍز صلى اهلؤسس اٌََرباًَة تلِاذت اهلـسىص اًلصيب وحَفائَ؛ ٕار ٔبّن اصلس خوز اصلميلصاظي ادل

اصلس خوزي واًلاهون اًفصوس َّي؛ ومن مّث الاسدٌاذ ٕاىل واثئق ذس خوزًة مىذوتة  وتياءاث س َاس َة حسًثة مل 

حىن يف ألكَة ٕالّ واهجاث صلكَة؛ ل ثـىس واكؽ اولمتـاث اهلس خضـفة؛ فالصرتاهَة واًصٔبسٌلًَة ؿىل اًسواء 

اًضائـة الاهدضاز يف اصلول اهلس خضـفة؛ ٔبم ٔبهنٌل مٌلوًخان حصفِا ٔبو ثضلك ٌُل من إلًسًوًوحِاث اًس َاس َة 

حمصف ؾن اًفىص اهلازهيس ٔبو اٌََربايل اًالكس َيك؛ ٔبو ؾحازت ؾن مزجي من ألفاكز اهلازهس َة واًصٔبسٌلًَة 

اهلرتاتعة ؿىل حنو ثوفِلي ول ثـرب ؾن اجتاٍ حمسذ وا ح اهلـامل وألتـاذ 
(3)

ضلك معصوحا تبٔن ؛ ومن مّث ًحلى اهل 

فىِف هعحق هفس اًلواؿس ؿىل جممتـّي تُئة ومسة اولمتؽ ادلزائصي ختخَف ؾن هؼريهتا ابًًس حة ٌَمجمتؽ اًفصويس: 

ا ؟  خمخَفّي متاما من حِر ؿّست هوايح ل س امي اًـاذاث واًخلاًَس واصلٍن وكرُي
(4)
. 

َة واصلس خوزًة؛ وؿَََ يه هدِجة اتزخيَة مت وهؼن ٔبّن ؾيرص اًخحـَة ًَـة ذوزا رمٌل من اًياحِة اًلاهوه    

مبلذضاُا ٕاذلاق ذول اًـامل اًثاًر؛ ومهنا ذول اًـامل اًـصيب ابًيؼام اًصٔبسٌليل اًـاهلي من مٌعَق ؿسم اهلساوات 

ثـعي إلزاذت اًوظيَة ٌضلول اًخاتـة وفلساهنا دلي س َعصهتا ؿىل وؿسم اًخاكفؤ واكن من هخاجئ  ُشٍ اًـمََة ] 

                                      
(1)-

 .  131ٔبهؼص: ذ. تومسٍن ظامشة؛ مصحؽ ساتق؛ ض 
(2)-

 .141ٔبهؼص: زاحبي ٔبحسن؛ اهلصحؽ هفسَ؛ ض 
(3)-

 .  145ٔبهؼص: ذ. فاضًل ٕاذٌزس؛ مصحؽ ساتق؛ ض 
(4)-

اهلؤمتص اًـَمي حول: اصلوةل اهلسهَة  ٔبهؼص يف ُشا ألمص: ٔب. ظسًق سـوذاوي؛ ٕاصاكًَة اصلوةل اهلسهَة تّي اًرشًـة إلسالمِة واًلاهون يف اصلس خوز ادلزائصي؛ 

 ؛ لكَة اًرشًـة؛ خامـة ارلََي؛ فَسعّي.  25/04/2013-24تّي اًرشًـة إلسالمِة واًلاهون؛ ًوم 
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ن راهتا وجتّسذُا رشوظ ٕاؿ [؛ ومن مّث صي كسزهتا ؿىل اختار اًلصازاث وزمس اًس َاساث إلظالحِة اذت حىٍو

احامتؾَا وس َاس َا واكذعاذاي 
(1)

 . 

ومن تّي ما اثز ثضبٔن ٔبحس زاكئز اولمتؽ ادلزائصي ألحساج اًيت وكـت مبيعلة اًلدائي؛ حبَر ذَط ألمص    

رتت اٌَلة ألماًسلَة لكلة وظيَة ثـمي اصلوةل ؿىل حصكِهتا مبوحة اهلصاحـة من اًياحِة اًلاهوهَة واصلس خوزًة تسس

 10/04/2002اهلؤزد يف  03-02تلاهون اًخـسًي زمق  1996اصلس خوزًة اًيت مّست ذس خوز 
(2)

، وٕان اكهت 

ُشٍ اٌَلة مل حىن حمي اؿرتاف يف اًواثئق اصلس خوزًة وألساس َة اًساتلة؛ فٕاّن حىٌصسِا ذس خوزاي ًـعي 

ٌضلس خوز الاحامتؾي لك ٔبتـاذٍ اًثلافِة 
(3)
. 

ونشعل من ٔبس حاة ثضرم اصلساثري ادلزائًصة جنس ٔبسمة اًرشؾَة اهلثازت يف ادلزائص مبحاوةل تَوزت اًرشؾَة من    

اطلي حاول ٕاؾعاء منورخا ٌَرشؾَة اصلس خوزًة واهلؤسساثَة  28/11/1996خسًس فامي تـس اًخبٔسُس صلس خوز 

ة، ن حماوةل ًحياء َُلكة مؤسساثَة ثخبٔ ص " ُشا اصلس خوز تبٔهَّ ]  تومجـة ظوًَحٌل اؾخرب ألسذـار " تخٌاء ذوةل كًو

[ ابذلسازة واًخـسذًة من هوغ ذاض 
(4)

وزَلة بٔساس َة فذَة ؛ ونٌل ميثي ُشا اصلس خوز ٔبًضا حسة بٓدٍصن تبٔهَّ 

ًصة  واكـَة ؤبنرث ؾلالهَة من بٔخي ٕلؿاذت تياء اصلوةل ادلزائًصة ؿىل اكفة ألظـست؛ مبيؼوز بٔسس ٔبنرث وحُو

 ضٌلن اوسجام وثواسن اًسَعاث اًـامة فهيا
(5)

، وؿَََ ميىن اًلول وزالظة ٔلسمة اًرشؾَة يف ادلزائص تبهّٔنا ] 

                                      
(1)-

 .  149ٔبهؼص: ذ. تومسٍن ظامشة؛ اهلصحؽ اًساتق؛ ض 
(2)-

 .متاًسلت يه نشعل ًلة وظيَةمىصز من هط اًخـسًي ]  3ثيط اهلاذت  

ا جلك ثيوؿاهتا اٌَّساهَة اهلس خـمةل ؿرب اًرتاة اًوظين ثـمي اصلو -    ُص  [. ةل ًرتكِهتا وثعٍو
(3)-

 .  54ٔبهؼص: زاحبي ٔبحسن؛ اهلصحؽ اًساتق؛ ض 
(4)-

َح؛ ادلواهة اًخبٔسُس َة واًدرشًـَة يف اًيؼم اًربهلاهَة اهللازهة؛ حاةل ادلزائص؛ جمةل جمَس ألمة؛ ؿسذ ذٌسمرب    62ادلزائص؛ ض ؛ 1998ٔبهؼص: ٔب. تومجـة ظًو

 وما تـسُا.   
(5)-

ىشا كس ؿرّب مثال اصلنخوز " ، 68ٔبهؼص: زاحبي ٔبحسن؛ اهلصحؽ هفسَ؛ ض  سلوظ خساز  تبهّٔنا ] 1996" ابًًس حة ًٔلفاق ادلسًست يف ذس خوز  َلس اًلوزظوُو

(؛ جمةل جمَس ألمة؛ ؿسذ 1996-1963سًًووحِة واًـمي اصلس خوزي )ٔبهؼص: ذ. َلس اًلوزظو؛ اهلؤسسة اًدرشًـَة يف ادلزائص؛ تّي اهلٌلزسة وإلً [جًصّي ادلزائص 

 .  78؛ ادلزائص ؛ ض1998ذٌسمرب 
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[  اهنَاز يف اًحياء اصلس خوزي ويف بٔذاء اذلنك؛ ًيجم ؾن الادذالف حول ظحَـة اًسَعة يف اًيؼام اًس َايس
(1)

شا  ٌَسَعة اًس َاس َة هفسِا  حىتو   اهلواظن ادلزائصي اًيرة واًلوى اًس َاس َة و ؾيسًحلى كامئا ، ُو
(2)
. 

 اًفصغ اًثاًر:إلذالل اهلهنجي يف إلظالحاث اصلس خوزًة

ىصى ٔبّن إلذالل اهلهنجي يف إلظالخ اصلس خوزي ادلزائصي ًخضمن مؼٍِصن ٔبساسّي؛ ٔبحسٌُل ًخـَق    

الخ؛ والٓدص ًخـَق مبهنجَة مـىوسة فَِ؛ ابًلِام إبظالخ موضوؾي من جهتمُش اًرشوظ اًخلٌَة هبشا إلظ

 اًياحِة اصلس خوزًة كدي اًلِام ابٕلظالخ اًضلكي نلاؿست وزنزيت ًإلظالخ اهلوضوؾي.

 اًفلصت اًفصؾَة ألوىل: هتمُش اًرشوظ اًخلٌَة اهلخـَلة ابٕلظالخ اصلس خوزي واًس َايس   

ُس اصلس خوزي ٌضلوةل؛ ومن مّث ثشتشتَ وؿسم كسزثَ ؿىل اىلافؼة ؿىل ثؼِص اًيلائط اًخلٌَة يف اًخبٔس     

اس خلصاٍز وذميومذَ يف ظًصلة ظَاكة اصلساثري راهتا 
(3)

ة يه هدِجة مصوىهتا  ، ٔلن ظول ٔبؾٌلز اصلساثري اًلًو

ة اهلوضوؾَة ًوُس اهلصوهة اًضلكَة يف اًوزَلة اصلس خوزًة؛ تبٔن حيسذ اهلؤسس اصلس خوزي اهلسائي ألساس َ

 تعفة ؿامة ٔبّما ثفعَالهتا فذرتك ٌَمحاذزت اًدرشًـَة. 

ثضلك مس متص  ث اًواكؽًخعوزاومٌَ ثـخرب ُشٍ اصلساثري كاتةل هلساٍصت    
(4)

 سـَس بٔزحومٌس؛ ؤلهَ نٌل ٍصى " 

 "
(5)
[؛ وحص كول  بّٔن اصلساثري هُعة ومـامل ابزست ثيخثق اًلواهّي ؾهنا ًُسري اًيؼام اًس َايس مبلذضاُأبهَّ ]  

[  كاهون اًلواهّيتـغ اًفلِاء توظف اصلس خوز ٔبهَّ ] 
(6)

، يف حّي هتمت اصلساثري ادلزائًصة مبسائي ميىن ٔبن ثيؼم 

                                      
(1)-

 . 92ٔبهؼص: ذ. ظامشة تومسٍن؛ اهلصحؽ اًساتق؛ ض 
(2)-

اهلـخلساث واًـاذاث اًياجت ؾن  معسز الٔحلِة ابًسَعةًلرتخ ألس خار " ماهس فِرب " زالج ؾيارص ٌَرشؾَة؛ تبٔن جس متس من ٔبحس اهلعاذز اًخاًَة:  

تبٔن حىون ُياك  معسز اًـلالهَة اًلاهوهَةابًولء واًعاؿة من اىلىوم ٌَزؾمي اطلي جتـهل معسز خشة واحرتام؛ و معسز اًزؿامة واهلَِمةوألؾصاف اهلخواززة؛ و

ِا وذمازس هت ا وتخحسًس كواؿس حلوق واًزتاماث اىلىومّي جتاٍ اًسَعة كواؿس حتسذ اذللوق واًواحداث اهلخـَلة ابذلامك ومساؿسًَ وظًصلة اهخلال اًسَعة وثساًو

 .  92اًرشؾَة؛ ٔبهؼص يف ُشا: اهلصحؽ هفسَ؛ ض
(3)-

 . 147ٔبهؼص: زاحبي ٔبحسن؛ اهلصحؽ اًساتق؛ ض 
(4)-

 .147ٔبهؼص: اهلصحؽ هفسَ؛ ض 
(5)-

 .  49؛ ض2011از ألول؛ ذمضق؛ سوزًة؛ ٔبهؼص: ظاحة اًصتَـي؛ زؤًة يف مؤسساث اصلوةل واولمتؽ؛ ظفحاث ٌضلزاساث واًًرش؛ إلظس 
(6)-

س َاس َة؛ ؿامل اًىذة؛ ٔبهؼص: ذ. َلس اًضافـي توزاش؛ هؼم اذلنك اهلـارصت؛ ذزاسة ملازهة يف ٔبظول اًيؼم اًس َاس َة؛ ادلزء ألول؛ اًيؼًصة اًـامة يف اًيؼم اً  

 .  149اًلاُصت؛ مرص؛ ض
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تلواهّي اًسَعة اًدرشًـَة ًوُس ابًسَعة اًخبٔسُس َة؛ وهتمت مبسائي ثفعَََة ذس خوزاي؛ وؾيسما ثعحح ُشٍ 

 حدا من اًسَعة ٌَححر ؾن مسبةٔل ثفعَََة ٔبدصى.اهلسائي كري خسًة ًؼصف ما ًعحح اًخـسًي ٔبمصا وا

ىون رعل؛ ان حىون ملدوةل صـحَاومن تّي اًلواؿس اًخلٌَة يف ظَاكة اصلساثري     تخخين ٍلوؿة من اًلواؿس  ٍو

ىواًيت حتنك اًـمََة اصلس خوزًة يف ذوةل ثـُش مصحةل ىزاغ ٔبو مصحةل اهخلاًَة؛  ََ  ن  ؿربٍو ٕلضفاء  ِاثفاظ

اهلعساكِة واًضفافِة ؿىل ُشٍ اًـمََة؛ جمتىّي ألظصاف اكفة ًوُس حفسة ٔبؾضاء اٌَجية اصلس خوزًة رمٌل اكهت 

تي وسائي إلؿالم ومٌؼٌلث اولمتؽ اهلسين وازلِوز تعفة ؿامة يف مـصفة ثفاظَي اًـمََة اصلس خوزًة وهَفِة 

اهلسامهة يف ظيؽ اصلس خوز 
(1)

شا ما ًحسو ٔبمصا مٌلوظا يف اًخبٔسُس اصلس خوزي ادلزائصي.  ؛ ُو

ي وذزح ثفاظَي     ونشعل جنس ثلٌَة ثخـَق حبجم اصلساثري؛ فالجتاٍ اًـام يف اصلساثري اذلسًثة ُو اًخعًو

ري وذكائق ألموز يف تـغ اذلالث هؼصا ًخـلس ألموز اذلَاثَة اًَومِة من انحِة؛ ومن انحِة ٔبدصى فٕاّن اًىث

من اصلول اًيت ثحًت ذساثري حسًثة كس مصث حبصوة وىزاؿاث فضال ؾن اًعاتؽ الاسددساذي ذلىوماث ُشٍ 

اصلول ؤبًضا اًرتهَحة اًساكهَة اهلـلست ذّما ثوصل ؿسم اًثلة تّي اذلىوماث وازلاؿاث اًـصكِة واًلومِة؛ واكن 

ي وذزح اًخفاظَي يف اًوزَلة اصلس خوزًة ُو ثضمّي اذللوق  واذلصايث يف اصلس خوز ألؿىل ٌضلوةل ًخعًو
(2)

؛ 

ي يف اًوزَلة اصلس خوزًة؛ ومثاهل جنس مائة وازيان ومثاهون ] شا ل ًيعحق يف ادلزائص ٕاّل من انحِة اًخعًو [ 182ُو

 1996ماذت يف ذس خوز 
(3)

؛ ونٌل جنس ظلص جحم تـضا من اصلساثري واًيت ثخـَق تسول ذميلصاظَة نربى 

" ٕاىل ٔبهَ ًـخلس اًىثريون ٔبّن اصلساثري  ُصمان صواحصسمٍصىِة؛ حبَر رُة ألس خار " اكًولايث اهلخحست الٔ 

اًلعريت يه ألفضي ٌضلميلصاظَاث اًياص ئة 
(4)

؛ وهؼن ُشا ٔبفضي ٌضلس خوز ادلزائصي؛ نٌل ُو اذلال ابًًس حة 

                                      
(1)-

نل؛    .  50-49؛ ض2013وظَاكة اصلس خوز ادلسًس، ذاز اهلعحوؿاث ادلامـَة، إلسىٌسًزة،  ازلـَة اًخبٔسُس َة ٔبهؼص: ذ. َلس ؿًل سًو
(2)-

 .   69-62، ؛ ض2009ٔبهؼص: ذ. زسُيم محَس اًربسجني؛ ملوماث اصلس خوز اصلميلصاظي وبًَٓاث اصلفاغ ؾيَ، ذاز ذخةل، ؾٌلن، الٔزذن، اًعحـة الٔوىل،  
(3)-

 ماذت ذس خوزًة   199جنس  1976( هط ماذت، ووحوذ فلصت ٔبذريت حتت ؾيوان حنك اهخلايل، ويف ذس خوز 167مائة وس خة وس حـون ) 1989جنس يف ذس خوز   
(4)-

نل؛ اهلصحؽ اًساتق؛ ض   . 51ٔبهؼص: ذ. َلس ؿًل سًو
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ًوكت ًـخرب ( ماذت ذس خوزًة؛ ويف هفس ا78اطلي حيخوي ؿىل مثاهَة وس حـّي ) 1963ٌضلس خوز ألول ًس ية 

من ٔبحسن اصلساثري من انحِة ضحط اًسَعاث وظحَـة اهلسؤوًَة اهلرتثحة يف جمال اهلصاكدة فامي تُهنا 
(1)
. 

 اًفلصت اًفصؾَة اًثاهَة: ثعحَق إلظالخ ابهلفِوم اهلوضوؾي كدي إلظالخ ابهلفِوم اًضلكي ٌضلس خوز   

اصلس خوزًة ثعحَق مهنجا ٕاظالحِا ذاظئا؛ اهلؤسس اصلس خوزي ادلزائصي يف اهلصاحـة  مذياكضاثمن تّي    

وكري مهنجي وكري مسزوش؛ فال ًـلي اًخبٔسُس ٌَوزَلة اصلس خوزًة ابهلفِوم اًضلكي ًخىون ٔبمسى اًلواهّي تـس 

ة وؿاذًة ٔبكي ذزخة من كواؿس اًوزَلة  وحوذ ٕاظالحاث ذس خوزًة ابهلفِوم اهلوضوؾي يف كواهّي ؾضًو

ومن مّث ٍىون معسزا زمسَا  خوز ُو مسو اًلاهون ألسايس اهلىذوةاصلس خوزًة هفسِا، فاًلول ثسمو اصلس  

اصلس خوز ٔبمسى من اًسَعاث فؤبساس َا ٌَخعحَق اًلاهوين اصلاذي يف سَعة اًربهلان وتـسُا اًسَعة اًخيؼميَة؛ 

اة ــهفسِا ابؾخحاٍز مؤِسسا ًِا وحمسذا ادذعاظاهتا كدي ٔبن ثخبٔسس تعًصق الاهخر
(2)
ّي ـــٔبو اًخـِ 

(3)
 . 

ولك ُشا ٔلن اصلس خوز ُو اًسَعة ألؿىل اًيت ثلمي اًسَعاث وؿىل ُشٍ ألذريت احرتام هعوض ُشا    

اصلس خوز هعا وزوحا 
(4)

، فاصلس خوز ًـخرب كِسا ؿىل سَعاث اذلامك وبٔمسى من ُشا ألذري؛ ٔلهَ ما وظي ٕاىل 

ًصة هصيس اذلنك ٕاّل ابًرشوظ وإلحصاءاث اًيت زمسِا اصلس خ وز؛ ومٌَ ًخحلق ابصلس خوز ألمسى هدِجة حُو

وحامسة يه اًفعي تّي اذلامك واًس َاذت واًفعي تّي اًلاهون وٕازاذت اذلامك 
(5)
. 

ؾحس اًلاذز جن وٕارا اكن إلظالخ اصلس خوزي واًس َايس ٔبمص مفصوضا ولسما نٌل ٍصى زئُس جمَس ألمة "    

ثثخِت بٔزاكن ًـَة يف ادلزائص كدي ُشٍ إلظالحاث تبّٔن ] " ابًًس حة ٌَلصفة اًثاهَة ٌَسَعة اًدرش  ظاحل

                                      
(1)-

ثـسًََة؛ فٕاهَّ مّعص هلّست ثفوق مائخان وٕارا اكن ذس خوز اًولايث اهلخحست ألمٍصىِة ًزتمع اصلساثري اًلعريت اطلي ًخضمن ٔبزتـة وزالزون ماذت ٔبساس َة ومواذ  

 .  1787وس حـة وؾرشون س ية يف ألساش؛ وٕار جنس س حـة مواذ زئُس َة ويف ٔبظي اصلس خوز؛ ٔبهؼص اصلس خوز ألمٍصيك ًس ية 
(2)-

 اهخزاة هواة اولَس اًضـيب اًوظين وزَيث ٔبؾضاء جمَس ألمة؛ ٔبو اهخزاة زئُس ازلِوزًة. 
(3)-

ألمة من ظصف زئُس ازلِوزًة؛ وثـَّي اًوسزاء واًوسٍص ألول؛ حبَر ُشا ألذري خيخط ابًسَعة اًخيؼميَة يف ثيفِش وثعحَق  ثـَّي زَر ٔبؾضاء جمَس 

 اًلاهون.  
(4)-

 . 139ٔبهؼص: ذ. َلس اًضافـي توزاش؛ اهلصحؽ اًساتق؛ ض 
(5)-

 . 139ٔبهؼص: اهلصحؽ هفسَ؛ ض 
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مؤسساث اصلوةل حلِلة ل ًياسغ فهيا بٔحس؛ ًوىن ًحلى حتسّي بٔذاهئا وحتعّي وحوذُا وثوفري اهلعساكِة ٔلؾٌلًِا 

[  معَحا مذىصزا ًخوحة ؿىل ازلَؽ اهلسامهة يف ثـٍزز زظَسٍ وثعوٍٍص مبا ًخـاٌش وثعَـاث اهلواظن
(1)

 . 

ص اهلؤسساِت مبياس حة ؾَس الاس خلالل ًس ية و     نٌل ؿرّب زئُس ازلِوزًة يف ٔبحس دعاابثَ يف جمال اًخعٍو

ٕاّن ألمص ًخـَق تؼ ... ٕاذذال اًخـسًالث اًىفِةل تدسَِي سري مؤسساث اًحالذ وثوس َؽ حلي ابًلول ]  2007

[  ذمازسة اذلصايث اًـمومِة
(2)

ومث  2008ًلاهون ألسايس يف س ية ؛ فٕاهَّ ل ميىن كِام ٕاظالخ ذس خوزي يف ا

يف ٔبمه اًلواهّي اهلخـَلة جصوخ اصلس خوزًة ومن مصمي اًلاهون اصلس خوزي؛ ٔلن مّست  2012ًَََ ٕاظالخ يف س ية 

إلظالخ تّي ألول واًثاين حصاوحت ًلصاتة ٔبزتؽ س يواث؛ ومن مث جنس اًخعحَلاث كري اهلهنجَة يف ادلزائص ثغل 

وزًة من اًياحِة اهلوضوؾَة؛ واهلخـَلة تلواهّي الاهخزاابث وألحزاة اًس َاس َة إلظالحاث اًس َاس َة واصلس خ

ا؛ اًيت متت وظسزث يف تساًة س ية  ؛ ًخمت تـسُا ٕازاذت اًسَعة 2012وكاهون ازلـَاث وكاهون إلؿالم وكرُي

 إبحساج ثلرياث ذس خوزًة لحلة يف اًوزَلة اصلس خوزًة.

ومصاحـخَ  1996ًس ية  سواء مااكنهنج من اًياحِة اًـمََة يف ادلزائص ذمإلظالخ اصلس خوزي كري  نبٔ  جنس

؛ ومهنا تلاء ٕاؿالن 2011؛ ومؽ رعل مت تلاء ٍلوؿة كواهّي ومصاس مي كامئة ٕاىل كاًة سًيت 2008و 2002سًيت 

هلمّسذت مبوحة اهلصسوم كامئة وا 09/02/1992اهلؤزد يف  44-92حاةل اًعوازئ مبوحة اهلصسوم اًصئايس زمق 

 06/02/1993اهلؤزد يف  02-93اًدرشًـي زمق 
(3)

مبوحة ألمص  2011؛ واًيت مل ًمت ٕاًلاهئا ٕاّل يف تساًة س ية 

 23/02/2011اهلؤزد يف  01-11زمق 
(4)

 . 1996؛ زمغ ٔبهّنا كري ذس خوزًة وابظةل مبوحة ذس خوز 

 

 

                                      
(1)-

 .  33؛ ض2004؛ ٔبفًصي 5ساِت يف ادلزائص؛ جمةل اًفىص اًربهلاين؛ ثعسز ؾن جمَس ألمة؛ ادلزائص؛ اًـسذ ٔبهؼص: ؾحس اًلاذز جن ظاحل؛ اًحياء اهلؤس  
(2)-

ََة  05ٔبهؼص: ؾحس اولَس حداز؛ كصاءت س َاس َة كاهوهَة يف دعاة زئُس ازلِوزًة؛ مبياس حة ؾَس الاس خلالل   ا جمَس 2007حًو ؛ جمةل اًفىص اًربهلاين؛ ًعسُز

 . 28-27؛ ادلزائص؛ ض 2007؛ سخمترب 17ألمة؛ اًـسذ 
(3)-

 . 07/02/1993اهلؤزذة يف  8ادلًصست اًصمسَة ٌَس ية اًثالزون؛ اًـسذ  
(4)-

 . 23/02/2011؛ اهلؤزذة يف 12ادلًصست اًصمسَة ٌَس ية اًامثهَة وألزتـون؛ اًـسذ  
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 ذامتــــة:  

سًي اصلس خوزي يف ادلزائص حباخة ٕاىل ٕاؿاذت هؼص حلِلِة؛ من اًياحِة خنَط يف ألذري ٕاىل ٔبّن موضوغ اًخـ 

اصلس خوزًة واًلاهوهَة؛ تلِام وثفـَي ٍلوؿة من اًخساتري اًواحدة الثحاغ من ٔبخي ثسازك مثي صوائة اهلصاحـة 

 اصلس خوزًة ؤبحاكم اًخـسًي اصلس خوزي؛ ثيشء من ادلسًة واذلوكة واًخـلي اًس َايس؛ ورعل نٌل ًًل:

وحوة ٕازاذت س َاس َة حىمية وزص َست كاذزت ؿىل مـادلة مثي ملذضَاث اًخـسًي اصلس خوزي؛ اطلي  -1   

 نثريا ما مت ظصخ كضااي ومسائي خمخَفة ثضبٔن لك ثـسًي ذس خوزي.

وحوة مصوهة اًسَعة اذلاهكة؛ تلِام حواز س َايس وكاهوين تُهنا وتّي اهلـازضة وبًَٓاث اولمتؽ اهلسين  -2   

 خزًل ؾن س َاسة اًِصوة ٕاىل ألمام.ألدصى؛ واً 

وحوة ثفِم اهلـازضة اًس َاس َة ًحـغ اهللذضَاث اصلس خوزًة واًس َاس َة؛ مبحاوةل ثوحَِ اًسَعة  -3   

واًخوظي مـِا ٕاىل حواز فـال؛ ًوُس ابختار موكف تـَس ؾن اذلَات اًَومِة ٌَمواظن؛ وجتيُة الٓزاء واهلواكف 

 اهلـاذًة ٌَسَعة ذامئا.

ة كِام ثوافق وظين تخبٔسُس سَعة ثبٔسُس َة ذاظة هتمت وختخط توضؽ ذس خوز ٔبو ثـسًي وحو  -4   

 اصلس خوز؛ حمتزي تبهٔنا مٌخرحة من ظصف اًضـة؛ ومس خلةل يف معَِا ثدسؽ ٌَجمَؽ ًولك رشاحئ اولمتؽ ادلزائصي.

وابًخعحَق اًفـًل  ونٌل ُياك ثوظَاث رممة ثخـَق مبوضوغ اهلصاحـة اصلس خوزًة ىمتىن ٔبذشُا تـّي الاؾخحاز   

 ًِا يف لك ثـسًي ذس خوزي ملدي ٌضلوةل ادلزائًصة؛ جية فَِ اًخوظَة مبا ًًل:

اًيط ؿىل هَفِاث وٕاحصاءاث ثـسًي ٔبحاكم اًخـسًي اصلس خوزي هفسِا؛ ثيشء من اًضست واذلزم يف جمال  -بٔ    

  لك ثـسًي.ثـسًي ُشٍ ألحاكم؛ وإبثحاغ ٕاحصاءاث جس هتسف مضازنة اًضـة يف اًخبٔسُس ًِا يف

بٔحاكم اًخـسًي اصلس خوزي؛ تفذح اولال ٌَسَعة اًدرشًـَة واًسَعة اًلضائَة تثلَِس سَعة ادلِة اهللكفة  -ة   

 ابهلضازنة يف ُشا ألمص.

وضؽ ضواتط زص َست جس خجَة هلصاحـة اًلواؿس اصلس خوزًة؛ كري اهلخـَلة تبٔحاكم اًخـسًي اصلس خوزي؛  -ح   

 مجوذ اصلس خوز. ابذلفاع ؿىل
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وحوة اًيط رصاحة يف اًخـسًي اصلس خوزي اهللدي ؿىل اذلؼص اًزمين اهلخـَق مبَـاذ ٔبو حتسًس ٔبخي  -ذ   

مسمى ل ميىن ٕاحصاء اًخـسًي ذالهل؛ ٔبو اًيط ؿىل وحوة فواث مِـاذ مـّي وتـس فواث ُشا ألذري ميىن 

 ٔبمص اًخـسًي ذمىٌا.

 كامئة اهلصاحؽ:

  ُاة ٔبتو ًسس؛ س َاذت اصلس خوز وضٌلن ثعحَلَ؛ ذزاسة ملازهة؛ ذاز اٍهنضة اًـصتَة؛ َلس ؾحس اًو

 اًلاُصت؛ مرص.

  زحة َلوذ ظاحن؛ كِوذ ثـسًي اصلس خوز؛ت ذزاسة يف اًلاهوهّي اًفصويس واهلرصي؛ اًعحـة اًثاهَة؛

 ؛ ذاز اٍهنضة اًـصتَة؛ مرص. 2008

  2011زي؛ ذاز اًثلافة؛ ؾٌلن؛ ألزذن؛ اًعحـة ألوىل؛ ؾعام ؿًل اصلثس؛ اًلاهون اصلس خو  . 

  كاسي ًوسف زسًلي؛ مدسٔب مسو اصلس خوز، ذزاسة ثعحَلِة ٌضلس خوز ألزذين، زساةل ذنخوزاٍ، لكَة

 . 1990اذللوق خامـة اًلاُصت، 

 مٌلحة؛ ذاز  َلس بلٓكي كزو؛ ذزوش يف اًفلَ اصلس خوزًة واًيؼم اًس َاس َة؛ ذزاسة ملازهة؛ ظحـة

 . 2006ارلضلوهَة؛ ادلزائص؛ 

  صوث تسوي؛ اًلاهون اصلس خوزي وثعوز ألهؼمة اصلس خوزًة يف مرص؛ ذاز اٍهنضة اًـصتَة؛ اًلاُصت؛ 

1969 . 

  زاحبي ٔبحسن؛ مدسٔب ثسزح اهلـاًري اًلاهوهَة يف اًيؼام اًلاهوين ادلزائصي، زساةل ذنخوزاٍ، مـِس اًـَوم

 . 2006-2005إلذاًزة، جن ؾىٌون خامـة ادلزائص، اًس ية ادلامـَة اًلاهوهَة و 

  ،يف اًيؼًصة اصلس خوزًة، ذاز اجن اًيسمي ًٌَرش واًخوسًؽ، اًعحـة ألوىل، تريوث، ًوسف حاَش

2009 . 

  16/11/2008؛ اهلؤزذة يف 63ادلًصست اًصمسَة ٌَس ية ارلامسة وألزتـون؛ اًـسذ. 

  ادلزائص.  ذ ذًسان؛ ملصز وحسِت اهلسذي وهؼًصة اذلق؛ ذاز تَلُس؛ . مًوو 

  25؛ ادلًصست اًصمسَة اًس ية اًخاسـة واًثالزون؛ اًـسذ 10/04/2002اهلؤزد يف  03-02اًلاهون زمق 

 .14/04/2002اهلؤزذة يف 
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  مسَة اًس ية ارلامسة وألزتـون؛ ؛ ادلًصست اًص 15/11/2008اهلؤزد يف  19-08كاهون اًخـسًي زمق

 . 16/11/2008اهلؤزد يف  63اًـسذ 

  ؛ مًضبٔت اهلـازف؛ إلسىٌسًزة؛ مرص. 1971سـس ؾعفوز؛ اًيؼام اصلس خوزي اهلرصي؛ ذس خوز 

 Harbi Mohamed; Le F.L.N mirage et réalité ; des origines à la prise du 

pouvoir (1954-1962); ED Hachette Paris; 1980.   

 ذًوان اهلعحوؿاث حزة حهبة اًخحٍصص اًوظين ؾيوان زوزت  وذًَي ذوةل؛فاضًل ٕاذٌزس؛

 . 2004ادلزائص؛ ،ادلامـَة

 (16) - Gerard Conac, Les constitutions des Etats d’afrique et leur effectivitè, 

ED Economica, paris, 1980 .    

  1959ؾحس اًفذاخ ساٍص ذاٍص؛ اًلاهون اصلس خوزي؛ ذاز اًىذاة اًـصيب؛ اًعحـة ألوىل؛ مرص؛. 

  اة؛ مداذئ اًيؼم اًس َاس َة؛ مًضوزاث اذلَيب اذللوكِة؛ تريوث؛ ًحيان؛ َلس زفـت ؾحس اًُو

2002 . 

 مِة واًلاهون يف اصلس خوز ادلزائصي؛ ظسًق سـوذاوي؛ ٕاصاكًَة اصلوةل اهلسهَة تّي اًرشًـة إلسال

؛ لكَة 25/04/2013-24اهلؤمتص اًـَمي حول: اصلوةل اهلسهَة تّي اًرشًـة إلسالمِة واًلاهون؛ ًوم 

 اًرشًـة؛ خامـة ارلََي؛ فَسعّي. 

 َح؛ ادلواهة اًخبٔسُس َة واًدرشًـَة يف اًيؼم اًربهلاهَة اهللازهة؛ حاةل ادلزائص؛ جم ةل جمَس تومجـة ظًو

 ؛ ادلزائص. 1998ألمة؛ ؿسذ ذٌسمرب 

  َلس اًلوزظو؛ اهلؤسسة اًدرشًـَة يف ادلزائص؛ تّي اهلٌلزسة وإلًسًوًوحِة واًـمي اصلس خوزي

 ؛ ادلزائص.1998(؛ جمةل جمَس ألمة؛ ؿسذ ذٌسمرب 1963-1996)

 ذمضق؛  01غ:؛واًًرش اساثظفحاث ٌضلز زؤًة يف مؤسساث اصلوةل واولمتؽ؛ظاحة اًصتَـي؛

 . 2011سوزًة؛ 

  َلس اًضافـي توزاش؛ هؼم اذلنك اهلـارصت؛ ذزاسة ملازهة يف ٔبظول اًيؼم اًس َاس َة؛ ادلزء ألول؛

 اًيؼًصة اًـامة يف اًيؼم اًس َاس َة؛ ؿامل اًىذة؛ اًلاُصت؛ مرص.  
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 (نل؛ إلسىٌسًزة، ذاز اهلعحوؿاث ادلامـَة،اكة اصلس خوز ادلسًس،ازلـَة اًخبٔسُس َة وظَذ. َلس ؿًل سًو

2013 . 

 2009 زسُيم محَس اًربسجني؛ ملوماث اصلس خوز اصلميلصاظي وبًَٓاث اصلفاغ ؾيَ، ذاز ذخةل، ؾٌلن . 

 اين؛ ثعسز ؾن جمَس ألمة؛ ؾحس اًلاذز جن ظاحل؛ اًحياء اهلؤسساِت يف ادلزائص؛ جمةل اًفىص اًربهل

 .2004؛ ٔبفًصي 5ادلزائص؛ اًـسذ 

  05ؾحس اولَس حداز؛ كصاءت س َاس َة كاهوهَة يف دعاة زئُس ازلِوزًة؛ مبياس حة ؾَس الاس خلالل 

ََة  ا جمَس ألمة؛ اًـسذ 2007حًو  ؛ ادلزائص.2007؛ سخمترب 17؛ جمةل اًفىص اًربهلاين؛ ًعسُز

  07/02/1993اهلؤزذة يف  8ٌَس ية اًثالزون؛ اًـسذ ادلًصست اًصمسَة . 

  23/02/2011؛ اهلؤزذة يف 12ادلًصست اًصمسَة ٌَس ية اًامثهَة وألزتـون؛ اًـسذ. 
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 وبًَٓاث كِاش اًفساذ يف اًـامل.ظصق 
 

 /مععفى دواضس خارالٔ     

 "ادلزائص" ،اهلسزسة اًوظيَة اًـََا ٌَـَوم اًس َاس َة    

 

 :ملسمة

ـخرب اهللِاش ًمت  ثساول ؿسًس اًعصق واهلؤرشاث من ظصف اًحاحثّي ًلِاش ػاُصت اًفساذ ؿرب ذول اًـامل، ًو

َة، واطلي ًعسز يف ثلٍصص  ألصِص ذلساة ذزخة اًفساذ حاًًَا ُو اهلـمتس من ظصف مٌؼمة اًضفافِة اصلًو

 ،-Perception Indexذزاهَةس يوي، ًيؼص ٕاىل حاةل اًفساذ ؿرب اًـامل، ُشا اهللِاش ًـمتس ؿىل مؤرشاث إ 

واًيت جس خًدط من الاس خخِاانث اهلـست يف اصلول اهلـيَة، واسدٌاًذا ٕاىل ُشٍ اهلؤرشاث ًمت حتسًس اهلواكؽ اًرتاثخِة 

ًِشٍ اصلول، يف كامئة اًفساذ اًيت ثعسز لك ؿام، مصفلة يف اًخلٍصص اطلي ثعسٍز ُشٍ اهليؼمة
(1)
. 

ََاث كِاش اًفساذ، وحتََي ٔبس حاتَ وثواتـَ وبآثٍز ؿىل اًواكؽ. إلصاكل ُياك ٕاصاكلث هحريت وؿسًست ثواخَ مع 

اهلصنزي ُو ٔبن اًفساذ ػاُصت مس خرتت جسـى ألظصاف اهلضازنة فهيا ٕاىل ؿسم دصوهجا ٕاىل اًـَن، ألول دوفًا 

اث اًيت ثلَلي واًثاين كس خيفهيا حىت ل ثالحلَ مذاؾة يف ثـامالثَ اهلس خلدََة مؽ ادلِ من اهلساءةل واًـلاة،

فهيا اًفساذ، ثسخة ُشٍ اذلاةل من اًرسًة واًىامتن فٕان كِاش ػاُصت اًفساذ، ومـصفة اهـاكساهتا ًخعَة 

ذزاساث ؿىل ذزخة ؿاًَة من إلتساغ والاحهتاذ إلحصايئ واهلهنجي، ٌَخلَة ؿىل اًعـوتة اًاكمٌة يف زظس 

اًفساذ وحتََي ذمازساثَ وؾوامهل وبآثٍز
(2)
اُصت اًفساذ ٔبهنا ثَف تزنؿة من إلىاكز من ظصف مصحىدهيا ما ميزي ػ .

اًرسًة يه اهلحسٔب ألسايس ًلِام ٔبي معََة فساذ ٔبو ٕافساذ دلِة ما،  اجتاٍ الٓدٍصن اهلخرضزٍن من اًفساذ.

وطلعل فٕان اًلِاش اهلحارش ٌَفساذ ٔبمص ظـة ٌَلاًة ٕارا مل ٍىن مس خحَال، ذاظة ؾيسما ٍىون ُياك هوؿًا من 

تّي اهلفسسٍن، وؿاذت ما جسـى ٔبظصاف اثًثة ٕاىل ثلعَة وظمس مـامل اًفساذ، حبنك ٔبهنا ٔبظصاف كًصحة  اًخضامن

خجىل ُشا ألمص ذاظة يف اًفساذ  من ذائصت اهلفسسٍن ٔبو ًِا معاحل ٔبو مس خفِست من اًوضؽ اًلامئ، ًو

ِا ارلاظة، وثـمي اًس َايس، ٔبٍن حىون اصلوةل مس َعص ؿَهيا من كدي ٍلوؿاث فاسست جسـى رلسمة معاذل 

                                      
حبوج ومٌاكضاث اذلَلة اًيلاص َة اًيت ٔبكامهتا تَة ٕاصاكًَاث اًلِاش واهلهنجَة، مؤرش اًفساذ يف الٔكعاز اًـص ؿامص دِاظ، ''ثلسمي''، يف ٔبمحس سَمي بٓدصون،  1 

 .18-17، ض 2010اهليؼمة اًـصتَة هلاكحفة اًفساذ واهلؤسسة اًـصتَة ٌضلميلصاظَة تريوث: اهليؼمة اًـصتَة هلاكحفة اًفساذ، 
 .   44، ض مصحؽ ساتقَمي وبٓدصون، ٔبمحس ظلص ؿاصوز، ''كِاش وذزاسة اًفساذ يف اصلول اًـصتَة،'' يف ٔبمحس س 2
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ؿىل حٌلًة لك من ًًمتي ٕاىل ُشٍ اًيرحة ٔبو اولموؿة. كِاش ومالحؼة اًفساذ الاكذعاذي حىون ٔبسِي من 

كِاش ومصاكدة بآثز وثساؾَاث اًفساذ اًس َايس، ٔلن اًفساذ الاكذعاذي ٍىون مىضوفًا ٔبنرث حِر ًلؽ يف 

َجمَؽ، ٕاضافة ٕاىل اهلصاكدة اهلخحاذةل اًيت خيضؽ ًِا اًسوق ٔبٍن اًخيافس ؿىل ٔبصسٍ، والاحذاكزاث حىون ػاُصت ٌ 

و ما ل حيسج يف اهلؤسساث اًـامة، ٔبٍن اهلصاكدة اصلاذََة )من ذاذي اهلؤسسة(  اًخجاز من تـضِم اًحـغ، ُو

ي  وارلازحِة ٕاما كائحة ٔبو مذوزظة، يف اذلعول ؿىل هعُة من ؿائساث اًفساذ. ألمص اطلي ٌسِم يف حتًو

 ة مؤسس َة.اًفساذ ٕاىل زلاف

 ثعيَف ملاًُس اًفساذ: .1

مؽ اًدسَمي تعـوتة كِاش اًفساذ ٕال ٔبن رعل ًمت تـست ظصق، ومن ذالل ؿسذ من ألساًَة واهلساذي. حِر 

ميىن كِاش اًفساذ ؿرب زالج ظصق نربى، اهللاًُس اهلحارشت/اهلوضوؾَة، اهللاًُس كري اهلحارشت/إلذزاهَة، 

، وميىن كِاش اًفساذ ؿرب اًـوامي وألس حاة اهلؤذًة ٕاًََ، ٔبو ؿرب اهللاًُس اًوس َعة/الاس خـساذ اهلؤسيس

اًيخاجئ والآثز اًيامجة ؾيَ. ُياك ظًصلذّي ًلِاش اًفساذ بٔول اًلِاش اهلحارش اطلي ًـمتس ؿىل ما متَىَ ألهجزت 

ِوز. ولكهيٌل ًيعَلان اًصمسَة اهلـيَة مبحازتة اًفساذ، واثهَا اًلِاش كري اهلحارش اطلي ٌسدٌس ٕاىل اهعحاؿاث ازل 

صحىزان ؿىل زالزة مذلرياث:  ٍو

  ،اًـوامي واهللوماث اهلاهـة ٌَفساذ 

  ،وحوذ ذمازساث اًفساذ 

  .وحوذ هخاجئ وبآثز ٌَفساذ 

تـس اًيؼص ٕاىل ُشٍ اهلخلرياث اًثالزة من حِر وحوذُا، ٔبو ؿسم وحوذُا، ميىن اًلول تبٔن ُياك فساًذا ٔبو ل 

 يف ُشٍ اصلوةل ٔبو ثغل.

ًلعس هبا ما متَىَ ألهجزت اهلـيَة مبحازتة اًفساذ من مـَوماث وذاظة هجاس اهللاًُس اهلحارشت/اهلوضوؾَة:  -بٔ 

اًرشظة، ٕار ًـخرب ادلِاس الٔنرث اهدضازًا وفـاًَة يف مجؽ وحمازتة اًفساذ، وٕاىل خاهة ُشا ادلِاس جنس ابيق 

ُشٍ اًؼاُصت، ٕار ٔبن ٔبكَة ذول اًـامل يف اًوكت  اًَِئاث مثي اًلضاء واًَِئاث اذلىومِة اهلخرععة يف ماكحفة

اذلايل متغل ٔبهجزت مس خلةل ىلازتة ػاُصت اًفساذ، واًىضف ؾن مصحىدََ. ونشعل اًربهلان واصلوز اطلي ًَـحَ من 

ذالل ألس ئةل اًيت ًعصهحا حول كضااي اًفساذ اًىربى، ؤبهجزت اىلاس حة اذلىومِة واًلضااي اًيت حىضف ؾهنا، 

صاث اهلاًَة اًيت ميىن ٔبن حصظسُا، ٕاىل كري رعل من الًَٓاث وألهجزت اًيت ميىن ٔبن حىضف ؾن وجحم اًثل
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ٔبزكام وحالث ومـعَاث حلِلِة. اهللاًُس اهلحارشت ثـخرب ظاذكة ٕاىل حس ما وذاًَة من اًخرمّي واًخوكؽ، فِيي 

ال اهللرتهة ابًفساذ واًَِئاث اًيت جتمؽ ؿسذ اذلالث اًيت ؿادلهتا اًرشظة واًلضاء وابيق ألهجزت، وجحم ألمو 

ًيدرش فهيا، وطلعل يف ألذري ميىن ٔبن ثخوفص مؤرشاث حلِلة ؾن جحم اًؼاُصت يف اًحضل واًلعاؿاث اًيت 

ثيدرش فهيا 
(1)

. ٕاىل خاهة ألهجزت اذلىومِة ميىن ٔبن ثَـة اًعحافة وذاظة حصافة اًخحلِلاث ذوزًا رمٌلً يف 

 اًىضف ؾن جحم اًفساذ.

ة ؿىل اهللاًُس اهلحارشت/اهلوضوؾَة ٔبهنا مصثحعٌة يف نثري من ألحِان ٕار مل هلي ذامئًا مبسى فـاًَة ًىن ًـا

اًرشظة وألهجزت اذلىومِة ألدصى، فٕارا ذذَت ُشٍ ألهجزت يف هعاق اًفساذ ؤبظححت يه ألدصى ًِا 

، حىت ًو معَت هعُة من مسادِي اًفساذ، ٍىون من اًعـة وضف ذزخة اًفساذ يف اًحالذ وجحم اه  دضاٍز

تفـاًَة وكسزت ؿاًَة فٕاهنا ل ثلسم ٕال ٔبزكاما حول ما مت وضفَ، ٔبما ابيق اًـمََاث اهلس خرتت فذخواظي ذون بٔن 

ًعاًِا اًلاهون واذلساة، ٔبما فامي ًخـَق ابًعحافة فٕان ُشٍ ألذريت ثفذلس يف نثري من اصلول اًيت ثـاين اًفساذ 

ٕاىل إلماكهَاث والاس خلالًَة اهلاًَة اًالسمة هلـادلة مثي ُشٍ ٔبموز، ذاظة  -ذاظة يف بٔفًصلِا واًوظن اًـصيب-

ٕارا ثـَق ألمص ابًفساذ اًس َايس اطلي ثخوزظ فَِ ؿاذت ٔبظصاف انفشت خسا يف اصلوةل
(2)

. ًىن زمغ رعل فٕان 

اًىدري ٌَؼاُصت يف جصوس اًفساذ يف اًعفحاث ألوىل ٌَجصائس واولالث ما ُو ٕال ذًَي كوٌي خسًا ؿىل الاهدضاز 

 تضل ما.

ثلوم اهللاًُس كري اهلحارشت ؿىل ٔبذش اهعحاؿاث ازلِوز ؾن اًفساذ، وثلِمي اهللاًُس كري اهلحارشت/إلذزاهَة: -ة

ٔبتـاذٍ وؾوامهل، وميىن ٔبذش ُشٍ الاهعحاؿاث ٔبو الٓزاء من ازلِوز اًـام، ٔبو من ؾَية ذاظة متثي زخال ألؾٌلل 

َة ثـمتس ؿىل بٔكَة ؿىل سخِي اهلثال،  اًخلاٍزص اًيت ثعسز ؾن حاةل اًفساذ يف اًـامل ثعسز من مٌؼٌلث ذًو

ا  اهللاًُس كري اهلحارشت، اًيت ثـعي وسن هحري ًالهعحاؿاث اًضرعَة، ًوُس ٌَحلائق اهلثخذة. ومن ٔبصُِص

َة اًيت ثعسز ؿست ثلاٍزص س يواًي، وٕاىل خاىهبا ُياك ؿسًس اهليؼٌلث الٕ  كَميَة واىلََة اًيت مٌؼمة اًضفافِة اصلًو

 تسٔبث ثـمتس هفس اهلـاًري ًلِاش اًفساذ ؿىل اهلس خوى إلكَميي واىلًل.

                                      
 .47، ض مصحؽ ساتقؿاصوز،  1

2 John Mukum Mbaku, Corruption in Africa Causes, Consequences, and Cleanups USA, Maryland: Lexington Books, 

2010, p. 28. 
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ُشٍ اهللاًُس نٌل ٔبصري ٕاًََ ثـمتس ؿىل ٕاذزاك اهلس خجَة ٌَفساذ، وابًخايل فِيي جسدٌس ٕاىل اًخجازة اًضرعَة، 

صنز ؿىل اًخجصتة اًفصذًة ٌَضرط مؽ ألمص اطلي جيـَِا حمي اهخلاذ من كدي اًحاحثّي وارلرباء، ٔبوًل ٔلهنا ح

اهلؤسسة اذلىومِة )رشظة، كضاء، وسازت...(، وطلعل يه هتمي سوء اًفِم اطلي كس ًلؽ ٕاضافة ٕاىل 

الادذالفاث اًثلافِة ومضالك اٌَلة والثعال تّي ألفصاذ. اثهًَا كس ًخبٔ ص ألفصاذ ابًخلاٍزص اًعحفِة اًيت كس 

ذاظة يف ألوكاث اًيت ثيؼم فهيا اذلىومة محالث ماكحفة اًفساذ. اثًثًا كس جتشة اُامترمم ٕاىل ػاُصت اًفساذ 

ثلوم اذلىومة مباكحفة ثفيش اًؼاُصت يف اولمتؽ وجس خعَؽ ٔبن حتس مهنا ًىن ألفصاذ زمغ رعل ل ًلريون ٔبزاءمه 
(1)

 .

عي هخاجئ جسدٌس ؿىل ٕاىل خاهة ُشٍ اًخحفؼاث ؾن اهللاًُس كري اهلحارشت ٔبو الاس خعالؾَة، فٕاهنا ميىن بٔن ثـ

اهلزامع ًوُس اهلسدٌساث اهلاذًة تي ٕان ٔبفصاذ اًـَية ٔبهفسِم ل ٌس خعَـون ٕازحاهتا، ٔبنرث من رعل كس ثلوم 

اهلؤسسة اًلامئة ابلس خعالغ ؿىل ٕادفاء اًيخاجئ بٔو حًزَفِا ٕارا اكهت يه اهلس هتسفة ابًيلس ٔبو ٔبحس ألظصاف اطلي 

ست ؿىل الاس خعالؿاث ثدٌاول ألفصاذ اطلٍن كسموا زصاوي ًوُس اطلٍن ٕان اهللاًُس اهلـمتهل معَحٌة مـِا. 

ا  بٔذشُو
(2)

. ُياك حتفؼاث ٔبدصى حول هوؾَة ألس ئةل اهلعصوحة، واًفئاث اًيت ثعصخ ؿَهيا ثغل ألس ئةل، 

 وهوؾَة إلخاتة اًيت حىون يف نثري من ألحِان مصثحعة تيوؾَة اًيؼام اًس َايس وظًصلة هؼصت اًفصذ ٕاًََ.

ميىن اًلول ٕان اهللاًُس : -Institutional Propensityاهللاًُس اًوس َعة/كِاش الاس خـساذ اهلؤسيس-ح

اًوس َعة ثسزش ذزخة ثوفص ألزضَة ذاذي اهلؤسسة هلٌلزسة اًفساذ ٔبو ل، ٔبي ثيؼص ٕاىل اًحُئة اًيت جيصي ؿاذت 

ساذ وثلغ اًعصف ؿَََ. ''وحمتثي فهيا اًفساذ ُي ًِا ملوماث اًوكاًة من اًفساذ، ٔبم ًِا ملوماث جضجؽ اًف 

 ؾوامي الاس خـساذ اهلؤسيس ٌَفساذ/اًزناُة فامي ًًل:

 ذزخة اًخـلِس اًحريوكصاظي )يف اٌَواحئ وإلحصاءاث(؛ 

  ذزخة اًسَعة اًخلسًٍصة اهلميوحة ٌَمس خزسمّي اطلٍن ًخـامَون مؽ ازلِوز، ٔبو ٌس َعصون ؿىل اهلوازذ

 اًـامة؛ 

  واهلـامالث؛ ذزخة اًضفافِة يف اًلصازاث 

 ذزخة مغوط )ٔبو ثلٌّي ووضوخ( اهلـاًري اذلاهكة ٌَلصازاث واهلـامالث؛ 

  ضواتط ومـاًري وفاؿََة اًصكاتة واهلساءةل ؾن اهلٌلزساث واًلصازاث واًيخاجئ؛ 

                                      
 1 Ibid.  p. 30. 

 .50 -49، ض. مصحؽ ساتقؿاصوز،  2
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 نفاًة مس خوايث ألحوز ٌَـامَّي ملازهة تخاكًَف اهلـُضة وتخغل اًسائست يف اًلعاغ ارلاض؛ 

  ـَة )يف اولمتؽ اىلَط( ثلوم ؿىل اًزناُة واًـساةل، وزلافة مؤسس َة ذاذََة ثلوم ؿىل ذزخة ثوافص زلافة جممت

 اًخجصذ وألذالكِاث اهلِيَة؛

 بًَٓاث وضواتط اًثواة واًـلاة اهلصثحعة مبٌلزساث اًفساذ واًزناُة، وذزخة كوهتا وفاؿََهتا
(1)

". 

ء يف اًلعاغ اًـام ٔبو اًلعاغ ارلاض وابًخايل ُشا اهلسذي ًلِاش اًفساذ ٍصنز ؿىل اهلؤسسة هوحست حتََي سوا

ُو ل ًعَح ًلِاش اًفساذ يف اًحضل لكَ، تي ميىن تَ جضرَط اًفساذ ؤبس حاتَ ؿىل اهلس خوى اًلعاؾي فلط 

)ؿىل مس خوى مؤسسة اًرشظة، مؤسسة اًلضاء...(، وؾيس كصاءت اًيلاظ اًيت ٍصنز ؿَهيا ُشا اهلسذي جنسٍ 

ة وثـمي ثضلك حِس حىون اًيدِجة ٔبن ُشٍ  ًسزش ابٔلساش زاكئز اًزناُة يف اهلؤسسة، فٕارا اكهت كًو

اهلؤسسة ًِا تُئة ذاذََة ملاومة ٌَفساذ، ٔبما ٕارا اكهت زاكئز اًزناُة فهيا رمزوست ٔبو كري موحوذت متاما حىون 

هلسذي ل اًيدِجة ٔبهنا متغل تُئة ُمسِةل ٌَفساذ، حىت ًوو مل ٍىن ُياك فساذ فـًل ذاذي اهلؤسسة. ٕان ُشا ا

ًعَح ًلِاش اًفساذ ؿىل مس خوى اًحالذ ولك، ٕال ٕاهَ حيسذ اهلس هتسف من اًلِاش ثضلك وا ح، وحيسذ 

سمح مبـادلخَ، ابؾامتذ ُشا اًلِاش ميىن الاهخلال  عي ٕاىل اًدضرَط اذللِلي ٌَحي، ٌو اًلاًة من اًلِاش، ًو

شٍ مزيت  ل ثخوفص تيفس اصلكة واًفـاًَة يف اًلِاساث ٕاىل اهلـادلة ادلشًزة ٌَفساذ يف اهلؤسسة اهلس هتسفة، ُو

 ألدصى.

 ضواتط ملاًُس اًفساذ: .2

-واًثحاث ،Validity-ُياك زالزة مـاًري جية ٔبن ثخوفص يف لك كِاش حلِلي وحِس ًؼاُصت اًفساذ، اًعسكِة

Reliabilityواصلكة ،-Precisionتـس، ، ظـوتة حتسًس مفِوم خامؽ وماهؽ ٌَفساذ ًوصل ظـوتة يف اًلِاش فامي 

ًىن ٌَحنك ؿىل ذزخة حوذت كِاش اًفساذ، سواء اكن كِاش مدارش ٔبو كِاش كري مدارش، جية اًيؼص ٕاىل 

 مسى ثوفص اهلـاًري اًثالزة اًساًفة اطلهص.

 جية اًيؼص فَِ ٕاىل ظسكِة اًلِاش ورعل من ٔبزتؽ سوااي:  اهلـَاز ألول -

ُياك ؿالكة واحضة تّي اهللِاش وتّي اهلفِوم  ، ٔبي جية ٔبن حىونFace Validity-ٔبوًل: اًعسق اًؼاُصي

  .واًخـًصف الامسي هل

                                      
 .267، ض 2005تريوث: مٌؼمة اًضفافِة اصلًوَة،  هؼام اًزناُة اًـصيب يف مواهجة اًفساذ نخاة اهلصحـَةحمصز، اهلصنز اٌَحياين ٌضلزاساث   1 
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لعس تَ اهلـاين واصلللث اًيت ٌض متي ؿَهيا اهللِاش، وؿالكذَ Construct Validity-اثهًَا: اًعسق اًحيايئ ، ًو

ة وثـسذ اهلععَحاث ما تّي اولمتـا يا ثؼِص ارلعوظَة اٌَلًو   .ثابهلفِوم اهللُس ووسائي اًلِاش، ُو

وحمتثي يف رضوزت اص امتل اهللِاش ٌَـيارص واهلضامّي ألساس َة  ،Content Validity-اثًثًا: ظسق اىلخوى

ٌَمخلري اهللُس
(1)

 . 

، ٕاحصاءاث اًخحلق من اًعسق اًخجًصيب ثـين كسزت اهللِاش Empirical Validity-زاتـًا: اًعسق اًخجًصيب

مت تسزاسة ؿالكاث الازثحاظ تّي اهللِاش واهلخلرياث  ؾن هعاكَ، ؿىل الازثحاظ مبخلرياث ٔبدصى ذازخة ًو

ألدصى
(2)

 . 

لعس تَ زحاث اًيخاجئ اًيت ًخًدبٔ هبا ؾيس زحاث اًؼاُصت، ٔبما ٕارا اكن  اهلـَاز اًثاين - ٌَملِاش ادلَس ُو اًثحاث، ًو

ابًخايل ٍىضف ؾن فٕاهَ ًفضي يف ٕاؾعاء معساكِة ٌَملِاش، و -اًخشتشة اذلاذ–ٍمتزي ابًخشتشة ُحوظًا وىزوًل 

ؾَوة ذاذََة متزي اهللِاش، مثال ٕارا اكن ملِاش ٕاذزاك اًفساذ ًؼ: ''سميحاتوي'' بٔػِص يف اًـام ألول مثان 

ذزخاث من ؾرشت، مث يف اًـام اطلي ًَََ ٔبػِص ازيان من ؾرشت، مث يف اًـام اطلي ًَََ ٔبػِص مخس من 

ىن الاؾامتذ ؿَََ، حصَح ٔبن اًثحاث يف اًـَوم ؾرشت، ُشا ًـين ٔبن ُياك ذَي فاذخ يف اهللِاش ول مي

الاحامتؾَة وس يب هوؿا ما، ًىن ذزخة اًخشتشة ل جية ٔبن حىون هحريت خسًا. ميىن حتسّي رعل تعَاكة 

اهلؤرشاث تعًصلة حشزت، وحىثَف الادذحازاث ؿَهيا كدي اس خـٌلًِا يف كِاش اًؼاُصت، ثبٔهَس مصاكدة مسى ثوفص 

اطلهص اًيت ثضحط ٔبي ملِاش  اًـيارص اًثالزة اًساتلة
(3)
. 

ان هحري خسًا حول اصلكة يف تياء اهلؤرشاث ويف اهلـَاز اًثاًر ٔبما  - اطلي ميزي اهللِاش ادلَس فِو اصلكة، واًُص

ظصخ ألس ئةل اًواحضة، ٔبس ئةل مثي هـم/ل، مٌرفغ، مصثفؽ، ؿايل، مذوسط، ٔبن حىون اهلؤرشاث ابٔلزكام 

وهلًزس من ادلوذت ًفضي ثلس مي اصلول ٕاىل ٍلوؿاث حسة ارلعوظَة إلزًِة اًيت حىون فاظةل وكري كامضة، 

ٔبو ارلعوظَة ادللصافِة، ٔبو حسة اصلذي اًفصذي ًِشٍ اصلول، وجية ٔبًًضا ؿسم ٕاقفال جحم اًحالذ وؿسذ 

ٍن ساكهنا فال ميىن اهلساوات تّي تضل تَ مخسّي مََون ساهن مؽ تضل خاز هل ل ًحَف ؿسذ ساكهَ اشلسة واًـرش 

                                      
1 Michael Johnston, “Measuring the New Corruption Rankings :Implications for Analysis and Reform,” in Arnold, J. 

Heidenheimer and Michael Johnston eds., Political Corruption: Concepts and Contexts New Brunswick USA and 

London UK: Transaction Publishers, 3
rd
 ed., 2011, p. 867. 

 .51، ض مصحؽ ساتقؿاصوز،  2
3 Johnston, op. cit., p. 868. 
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رتثة ؾن  صي تُهنا كس ًفلس اهللِاش اصلكة اهلعَوتة ًو مََون. ارلعبٔ يف ألزكام ٔبو ؿسم مالحؼة اًفازق ادلُو

رعل هدِجة ذاظئة ٕاىل حس ما
(1)
. 

 جتازة اًلِاش اًـاهلَة ٌَفساذ: .3

ىت ُياك ؿسًس اهللاًُس اهلوحوذت وراث اًضِصت يف اًـامل، وضـت من ظصف مٌؼٌلث ؿاهلَة ٔبو ٕاكَميَة ٔبو ح

ا مٌؼمة اًضفافِة اصلًوَة  ا اهللاًُس اًثالزة اًيت ثعسُز مؤرش  –وظيَة، حىومِة وكري حىومِة، ومن ٔبصُِص

ا ابًـامصة  -مسزاكث اًفساذ، مؤرش ذافـي اًصصوت، واًحازومرت اًـاهلي ٌَفساذ ويه مٌؼمة كري حىومِة ملُص

ِا ؿست فصوغ ؿرب مـؼم ذول1993ألهلاهَة جًصّي، ثبٔسست ؿام  اًـامل، ومؤرشُا ألول حول مسزاكث  ، ًو

اًفساذ ًـخرب ٔبصِص مؤرش كِاش حول اًفساذ. وٕاىل خاهة مٌؼمة اًضفافِة، ُياك مؤرش ًعسٍز اًحيم 

اصلويل، ومؤرش بٓدص ًعسز ؾن مٌؼمة اًزناُة اًـاهلَة، ٕاضافة ٕاىل مؤرشاث ٔبدصى ختط تـغ اًخىذالث 

 إلكَميَة يف اًـامل. 

ًـخرب اهلؤرش الٔنرث صِصًت ؿىل Corruption Perception Index (CPI): -مؤرش مسزاكث اًفساذ-بٔ 

ذوةل ؿرب اًـامل، ُشا اهلؤرش ًـمتس ؿىل سنل ثيلِعي ميخس من اًعفص  183إلظالق يف اًـامل، ًلعي ٔبنرث من 

(، اًعفص ًـين وحوذ هحري ٌَفساذ، اًـرشت ثـين ؿسم وحوذ اًفساذ، وؿىل ُشا 10,0ٕاىل  0ٕاىل اًـرشت )

ساش ًمت حصثُة اصلول، من ألكي فساذًا ٕاىل الٔنرث فساذًا، ًعسز ُشا اهلؤرش لك س ية مضن اًخلٍصص الٔ 

اًـاهلي حول اًفساذ اطلي ثعسٍز اهليؼمة. حصى ٔبزوى حسن

ٔبن اهلؤرش ٌسَط اًضوء ؿىل اطلٍن ًلدَون  

س خزسم ٕاحعاءاث مذساوةل، مفي َة ل اًصصوت يف اًلعاغ ارلاض ًوُس يف اًلعاغ اًـام، ٌو ؼمة اًضفافِة اصلًو

ثـّي رسعًا ًَجصي ُشٍ إلحعاءاث تي ثلوم تخجمَؽ إلحعاءاث اهلوحوذت صلى ؿست مٌؼٌلث
(2)

. وابًخايل ُو 

عي ؿسذ اهلعاذز اهلس خلةل اًيت جس خلى مهنا  مؤرش مصهة من ؿست معاذز ل ثخحنك فهيا مٌؼمة اًضفافِة، ًو

 World Business-ؤرش مسح تُئة ألؾٌلل يف اًـاملاهلـَوماث ٕاىل حوايل جسؽ معاذز، من تُهنا م

Environment Surveyاًخاتؽ ٌَحيم اصلويل، مؤرش رشنة كاًوة ،-Gallup International مؤرش ،

 World Economic-، مؤرش اهليخسى الاكذعاذي اصلويلFreedom House-تُت اذلًصة

                                      
1 Ibid. p. 868, 869. 

 جًصّي. –ًوَة ساتلا مًسلة جصامج ٔبفًصلِا واًرشق ألوسط يف مٌؼمة اًضفافِة اصل 
 . 94، ض مصحؽ ساتقٔبزوى حسن، ''مؤرشاث مٌؼمة اًضفافِة اصلًوَة،'' يف ٔبمحس سَمي وبٓدصون،  2
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Forum، مؤرش وحست الاس خـالم الاكذعاذي-Economist Intelligence Unit'' اًخاتؽ ولةل ،The 

Economist .ُشا ٕاىل خاهة معاذز ٔبدصى ثخاكمي فامي تُهنا من بٔخي تياء مؤرش مسزاكث اًفساذ ،'' 

، حِر ل ًدٌاول ًيؼص ٕاىل اًفساذ تعفة ٍلةل، فِو ل حيسذ معاذز اًفساذ اذللِلِةًـاة ؿىل ُشا اهلؤرش ٔبهَ 

ؤبنرث   ًعَح نلاؿست ٌَمساؿست يف ٕاظالخ ألوضاغ وماكحفة اًفساذ،لاًلعاؿاث اًيت ثًذج اًفساذ، وابًخايل 

شا  صنز ؿىل اًفساذ اًعلري وهيمي اًفساذ اًىدري، ُو من رعل ُو ٍصنز ؿىل اًعـوابث اًيت ثـرتط ألؾٌلل ٍو

ما ًفرس احذالل تـغ اصلول اهلـصوفة ابهدضاز اًفساذ اًىدري ٌَمصاثة ألوىل. اكهت وماساًت تـغ اصلول 

ـصتَة ذول ُملذيعة ًعاحل خنة حاهكة ضَلة ٕال ٔبهنا حتخي اهلصاثة ألوىل يف ُشا اهلؤرش، ًسخة ثس َط ُو اً

ٔبن تُئة ألؾٌلل والاسدامثز فهيا حِست، حِر ثـخرب ُشٍ اًيلعة مصنًزة يف اهلؤرش. يف ذوةل مثي كعص اهلرشغ 

ـام، ٕار ثيط اهلاذت اًساتـة ؾرش من اصلس خوزي مل ًفصق تعفة واحضة تّي اهلال ارلاض ًٔلمري واهلال اً

ؿىل ٔبن ''ايلععاث اهلاًَة ًٔلمري ونشعل خمععاث اهلساؿساث واًِحاث، ًعسز  2004اصلس خوز اهلـمتس س ية 

تخحسًسُا كصاز من ألمري س يواي''، ظحلا ًِشٍ اهلاذت اصلس خوزًة لك ما ثبٔذشٍ اًـائةل اذلاهكة ل خيضؽ ٌَمصاكدة 

مص ًلٍص اًلاهون، زمغ رعل حتخي كعص اهلصاثة ألوىل من حِر اًضفافِة وؿسم ول ًـخرب فساذًا، تي بٔ 

اًفساذ
(1)

. ٍصى ٔبمحس ظلص ؿاصوز ٔبن ُشا اهلؤرش ضـَف اًلمية ابًًس حة ٕاىل اًدضرَط وٕاىل ثوحَِ جصانمج 

اهلاكحفة وحتسًس ٔبًووايث إلظالخ، ًىٌَ ًـعي ظوزت ٕاحٌلًَة صلزخة اًفساذ يف اصلوةل
(2)

َوة ُشا . ًىن زمغ ؾ 

اهلؤرش ٕال ٔبهَ سامه يف وضؽ اًفساذ يف ٔبًووايث اذلىوماث، ٕار ٔبن لك مهنا ثًذؼص يف لك ؿام، ًيك ثـصف 

    ثعيَفِا حتسن ٔبم ٔبظحح ٔبسؤب يف ُشا اهلؤرش.        

ثسخة الاهخلاذاث اًىدريت اًيت واهجت مؤرش : Bribe Payers Index (BPI)-مؤرش ذافـي اًصصوت -ة

ٔبوضبٔث مٌؼمة اًضفافِة اصلًوَة مؤرشًا خسًسًا، ًلعي تـغ حواهة اًضـف اهلوحوذت يف  مسزاكث اًفساذ،

و ٍصنز ؿىل اهلعاذز اًيت ثوّزذ اًصصوت، ؾىس  اهلؤرش ألول، مسي ُشا اهلؤرش ''مؤرش ذافـي اًصصوت،'' ُو

اهلؤرش جتمؽ  اهلؤرش ألول اطلي جتمؽ فَِ مٌؼمة اًضفافِة إلحعائَاث من معاذز مس خلةل، فٕاهنا يف ُشا

إلحعائَاث من معسز واحس، حِر ثلوم تخلكَف رشنة ما من اًرشاكث اًيت هتمت ابٔلس ئةل واهللاتالث، 

شٍ ألذريت ثلوم ابًـمي اهلَساين، ًِشا فٕان ُشا اهلؤرش كايل اًخلكفة، طلعل ُو ل ًعسز س يواي تي لك  ُو

                                      
 ، اهلاذت اًساتـة ؾرش.2005ًوهَو  08، ادلًصست اًصمسَة، اًـسذ اًساذش، اصلس خوز اصلامئ صلوةل كعصذوةل كعص،  1
 .56، ض مصحؽ ساتقؿاصوز،  2
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ملاتةل مؽ زخال  2,742ًا مذلسمًا، مت ٕاحصاء ( ازيّي وؾرشٍن تضل2008س يدّي ٔبو ٔبنرث. ثياول اهلؤرش ًس ية )

، س ئَوا فهيا ُي ثسفؽ 2008ٔبنخوجص  29ٔبوث ٕاىل كاًة  05ألؾٌلل يف ست وؾرشٍن تضلًا، يف اًفرتت ما تّي 

اًرشاكث ألحٌحَة زصاوي؟ ٕاضافة ٕاىل ٔبس ئةل ٔبدصى يف هفس اًس َاق، مثي ٕاىل من ثسفؽ اًصصاوي؟ ٕاىل هحاز 

اس َة، ٕاىل اهلوػفّي اًعلاز من ٔبخي جرسًؽ إلحصاءاث إلذاًزة...، ٔبصازث هخاجئ اًس َاس َّي، ألحزاة اًس َ

اهلؤرش ٕاىل ٔبن اًرشاكث اًصوس َة واًعًَِة يه الٔنرث فساذًا، يف حّي ٔبن اًرشاكث اًحَجَىِة واًىٌسًة يه 

ة واًَاابهَة الٔنرث ىزاُة. ومت اندضاف ٔبهَ يف ٔبفًصلِا واًرشق ألوسط، كاًحا ما حىون اًرشاكث اًًِويسً

واًحَجَىِة الٔنرث ىزاٌُة، واًرشاكث اًِيسًة وادليوة ٔبفًصلِة واًعًَِة الٔنرث فساذًا، مؽ اًـنل ٔبن ُشٍ 

اهللاتالث حصث يف لك من مرص، اهللصة، هَجرياي، كاان، اًس يلال وحٌوة ٔبفًصلِا من اًحضلان اًـصتَة 

وألفًصلِة فلط
(1)

 ىل اًوظن اًـصيب، ٕار ًخضمن ذًوخّي ؾصتَدّي فلط،كمية ُشا اهللِاش حمسوذت ابًًس حة إ . 

ونشعل ُو ٍصنز ؿىل اًخرصفاث اًفاسست ٌَرشاكث ألحٌحَة، ومبا ٔبن اًوظن اًـصيب ؤبفًصلِا حٌوة اًعحصاء 

من ٔبكي مٌاظق اًـامل اس خلدال ًالسدامثزاث ألحٌحَة فٕان فائسثَ ثخضاءل ٔبنرث فبٔنرث، وظحـا ُو حيخوي ٔبًضًا 

 اهللاًُس إلذزاهَة اًيت مت إلصازت ٕاٍهيا ساتلًا.    ؿىل اكمي ؾَوة

و اهلؤرش اًثاًر اًيت ثعسٍز مٌؼمة : -Global Corruption Barometerاًحازومرت اًـاهلي ٌَفساذ -ح ُو

َة، وخيخَف ُشا اهلؤرش ؾن ساتلَِ يف بٔهَ ًًمتي ٕاىل مؤرشاث مسح ازلِوز  Householdاًضفافِة اصلًو

Survey- زخال ألؾٌلل وارلرباء، تي  ًخجَ ٕاىل ألزس واًـائالث وألفصاذ اًـاذًّي،  ويف ثلٍصص ، ٕار ل ٌسبٔل

و ٔبنرب ؿسذ مٌش اهعالق ُشا اهلؤرش س ية  91 500مت سؤال حوايل  2010 رسط يف ست ومثاهّي ذوةل، ُو

ة اًفساذ، ، ومت سؤال ُؤلء ألفصاذ ؾن مس خوى اًفساذ يف تضلاهنم، وؾن جمِوذاث اذلىومة يف حمازت2003

وؾن ٔبصاكل اًفساذ وألس حاة اًيت ثسفؽ من بٔخَِا اًصصوت، وما يه اًلعاؿاث الٔنرث فساذًا يف اصلوةل، ومن 

مه ألصزاض الٔنرث كسزت ؿىل حمازتة اًفساذ يف اًحالذ. ًلعي ُشا اهلؤرش ٔبزتؽ تضلان ؾصتَة
 (2)
. 

مه ٔبنرث من ًضعص ٕاىل ذفؽ اًصصوت، ٔبما ألزس  ما مت اًخوظي ٕاًََ ؿرب ُشا اهلؤرش ٔبن ألفصاذ وألزس اًفلريت

اهلخوسعة واًليَة فٕاهنا ل ثَجبٔ ٕاىل ذفؽ اًصصوت هلسًا، تي ثـمتس ؿىل س َاسة اًخـاون اهلخحاذل ؿرب ص حاكث 

ىشا. وكس بٔحًصت ملازهة تّي مؤرش  ذاظة، حيعَون ؿىل مساؿست ما ملاتي ٔبن ًلسموا مساؿست ٔبدصى ٌَلري ُو

                                      
1 International Transparency, Bribe Payers Survey 2008 Berlin: International Transparency, 2008, p. 06. 
2 Transparency International, Baromètre Mondial de la Corruption 2010 Berlin: Transparency International, 2010, pp. 

01- 40. 
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ومرت اًـاهلي ٌَفساذ، واثضح ٔبن ُياك ؿالكة تّي ؿسذ ألزس اًيت ثَجبٔ ٕاىل ذفؽ زصوت مسزاكث اًفساذ واًحاز 

ًخحعي ؿىل ذسمة ما، ومصثحة اًحضل يف مؤرش مسزاكث اًفساذ، ذما ًحّي ٔبن ُياك ثلازة تّي وهجة هؼص 

اهلواظن وزٔبي ارلحري
 (1)

   . 

ًعسز ؾن مٌؼمة اًزناُة اًـاهلَة، ويه ُو مؤرش Global Integrity Index: -اًخلٍصص اًـاهلي ٌَزناُة -ذ

ا اًـامصة واص يعن ابًولايث اهلخحست ألمٍصىِة، ويه ؿىل ؾىس مٌؼمة اًضفافِة  مٌؼمة كري حىومِة ملُص

َة ل ثححر ؾن ذزخة ثفيش اًفساذ، تي ثححر ؿىل مسى كوت إلحصاءاث اهلضاذت هل، والًَٓاث اًيت متيؽ  اصلًو

ن ؿىل اًوظول ٕاىل اهلـَوماث اًعحَحة، ومسى كسزثَ ؿىل الاس خفاذت اًفـََة اس خلالل اًسَعة، وكسزت اهلواظ

من إلحصاءاث اذلىومِة هلاكحفة اًفساذ، مؤرش ُشٍ اهليؼمة مضلك من ست مؤرشاث فصؾَة )اهليؼٌلث كري 

كدة اذلىومة ثضازة معاحل اًوكاًة ومعََاث مصااذلىومِة، اهلـَوماث اًـامة ووسائي إلؿالم/ الاهخزاابث/ 

/ الاظاز اًلاهوين هلاكحفة اًفساذ، اًزناُة إلرشاف واًس َعصت اذلىومِة/ إلذازت اًـامة والاحرتافِة/ ألزظست

حَف ٍلوغ اهلؤرشاث  اًلضائَة، ورمازت ثعحَق اًلاهون(، ولك مؤرش من ُؤلء حيخوي ؿىل مؤرشاث فصؾَة، ًو

لعي 300اًيت ًـمتس ؿَهيا اًخلٍصص اٍهنايئ ٕاىل  ُشا اهلؤرش حوايل زالزّي ذوةل، مهنا ادلزائص وألزذن  مؤرش. ًو

هلعة، ثخضمن مخس كمي: كوي  100ٕاىل  0ؿىل اهلس خوى اًـصيب، ًـمتس يف ثعيَف اصلول ؿىل ملِاش من 

 60خسًا، كوي، مـخسل، ضـَف، ضـَف خسًا، ويه اصلزخة ألذريت اًيت حتعي ؿَهيا لك ذوةل جتمؽ ٔبكي من 

تَاانثَ ؾن ظًصق ذرباء حمََون، وثلاٍزص اس خلعائَة ؿاًَة اصلكة، وثلازن ابًخلٍصص هلعة. جيمؽ ُشا اهلؤرش 

اًعحفِة اهلًضوزت حول اًفساذ وبًَٓاث ماكحفخَ يف لك تضل. ًورصخ ٔبحصاة اًخلٍصص ''ٔبهنم ل ًححثون ؿىل 

مت مجؽ اهلـَوماث  2011تي ًححثون ؿىل اصلواء اهلسرص ىلازتخَ''. يف ثلٍصص اًزناُة ًـام -اًفساذ-ثفيش اًرسظان

من ٔبنرث من ؾرشت بٓلف معسز ومئاث الٓلف من اًخلاٍزص اًعحفِة واًخـاًَق
(2)
. 

ًىن ًؤذش ؿىل ُشا اهلؤرش ٔبهَ ٍصنز ؿىل ألتـاذ اًس خة تيفس اًعًصلة، ول ًفرتط ٔبن ُياك ادذالف يف 

َة تعفهتا اذلايم من اًفساذ، ذما ألمهَة تّي ُشٍ ألتـاذ، ونشعل ًمت اًرتنزي ؿىل الًَٓاث واهلؤسساث اًصمس 

ًوكؽ اًخلٍصص يف جفوت الادذالف اهلوحوذ تّي اًيعوض واًواكؽ اًفـًل، ونشعل ٍصنز اهلؤرش ؿىل اًفساذ يف 

                                      
 .98-97، ض مصحؽ ساتقٔبزوى حسن،  1

2 Global Integrity ed., Global Integrity Report: 2011 Executive Summary Washington: Global Integrity, March 2012, 

p. 03, 05. 
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اًلعاغ اًـام ذون ارلاض. زمغ ُشٍ اًيلائط ٕال ٔبن ُشا اهلؤرش ًـخرب دعوت ًٔلمام يف جمال اذلوهكة وحمازتة 

 اًفساذ.      

ُو مؤرش مصهة ًعسٍز : -Worldwide Governance Indicatorsـاهلَة ٕلذازت اذلنكاهلؤرشاث اً-ه

اًحيم اصلويل، ًلعي ست ٔبتـاذ ٌَحنك يه حًصة اًصٔبي واهلساءةل، الاس خلصاز اًس َايس واهـسام اًـيف، 

، 1996ؿام اًفاؿََة اذلىومِة، هوؾَة ألظص اًخيؼميَة، س َاذت اًلاهون، اًس َعصت ؿىل اًفساذ. تسبٔ ُشا اهلؤرش 

س خًدط تَاانثَ من  مؤسسة مذرععة، مييح لك تـس هلاظ ثرتاوخ  31كاؿست مـَوماث مت ٕاوضاهئا تواسعة  37ٌو

يف اًس َعصت ؿىل اًفساذ، مثال لكٌل اجتَ مؤرش اصلوةل ٕاىل اًلمية اًساًحة لكٌل اكهت ٔبنرث  2,5ٕاىل : 2,5-ما تّي 

ن ُشا اهلؤرش ل ًلسم حصثُة ٌضلول ؿىل ٔبساش ذزخة فساذًا ٔبو ضـَفة من حِر اذلوهكة واًـىس حصَح، ًى

و ًلعي  ذوةل ؿرب اًـامل 213ثفيش اًفساذ، ُو
(1)

ضمي ظحـا لك اصلول اًـصتَة.    . ٌو

لازهنا تشاهتا ذالل ألؾوام اًيت ميغل ٕاحعاءاهتا، ًـين مٌش  هلـؼم  1996ًلُس ُشا اهلؤرش اذلاةل يف ذوةل ما ًو

لوم تخعحَح حىت ألز  كام اًيت ٍىون كس ٔبؾعاُا ساتلا، يف حاةل ما وظي ٕاىل مـَوماث خسًست ختط اصلول، ًو

تضل ما، ؤبظحح يف اًس يواث ألذريت ًعسز ثلٍصصًا س يواًي ؾن مؤرشاث اذلنك. ًـمتس اًحيم اصلويل ؿىل 

تُت اذلًصة، مؤسسة اًرتاج، مصنز اًخمنَة -مؤسساث ذازحِة يف نثري من إلحعائَاث اًيت ًـمتسُا 

َ ٕاىل خاهة تَاانثَ ارلاظة، ؤبزاء بٓلف ارلرباء يف اًلعاؿّي ارلاض واًـام واهليؼٌلث كري اذلىومِة،  -ة...اصلًو

مؤرش اًحيم اصلويل مثي ابيق اهلؤرشاث مؤرش ختمَين يف بٔظهل، ومٌؼٌلث اولمتؽ اهلسين. ُشا ما جيـي 

هن، وجتـَِا كامتة يف بٔماهن بٔدصىوابًخايل كس ًـمتس ؿىل ملاًُس حتاول بٔن حٍزن إلظالةل يف تـغ ألما
(2)

    . 

ا يف كِاش اًفساذ ؿىل اهلس خوى اًـاهلي، ُياك ؿسًس اهلؤرشاث اًـاهلَة  ٕاىل خاهة ُشٍ اهلؤرشاث اًيت مت رهُص

ألدصى، واًيت كاًحا ما ٍىون مذلري اًفساذ فهيا مؤرش فصؾي ٕاىل خاهة مؤرشاث ٔبدصى، مهنا، مؤرش 

(، اطلي CGIثعسٍز خامـة مِوهَخ يف ٔبهلاهَا، مؤرش اًخيافس َة اًـاهلي ) (، اطليBTIتريثَسٌلن ٌَخحول)

( CPIAًعسٍز اهليخسى الاكذعاذي اًـاهلي وخامـة هوًومدَا، ومؤرش ثلِمي س َاساث اصلوةل ومؤسساهتا )

                                      
ت، اًس ية اًساتـة، غ. حرس اًخمنَةؿًل ؾحس اًلاذز ؿًل، ''مؤرشاث كِاش اًفساذ إلذازي،''  1  -.7، ض 2008، فرباٍص 70، اهلـِس اًـصيب ٌَخرعَط، اًىًو

8. 
 .104-101، ض مصحؽ ساتقذ اًض َخ ذاووذ، ''اهلؤرشاث اهلـمتست من كدي اًحيم اصلويل،'' يف سَمي وبٓدصون، ؾٌل 2
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اطلي ًعسٍز اًحيم اصلويل، ٕاىل خاهة ملاًُس ومؤرشاث ٔبدصى ثلُس ذزخة وجحم اًفساذ ٔبو اًزناُة يف 

 ًـامل.    تضلان ا

 جتازة اًلِاش ألفًصلِة: .4

ٕان تضلان اًـامل اًثاًر ل ثفذلص ٕاىل اًلشاء واصلواء فلط، تي يه ٔبًضا ثفذلص ٕاىل مصانز ألحباج ومعاذز 

اهلـَوماث اهلس خلةل، ٕارا اس خثٌَيا تـغ اصلول اًلََةل مهنا، فٕان ٔبكَهبا ثفذلص ٕاىل اهليؼٌلث اذلىومِة وكري 

ة، اًيت  إبماكهنا وضؽ ثعوزاث وملاًُس هلصاكدة اًفساذ وذزخة ثلَلهل يف ٔبزاكن اصلوةل. ًىن ًؼِص اذلىومِة اًلًو

ا يف تـغ  الٓن تـغ ألمي يف ثبٔسُس ؿسذ من اهليؼٌلث اًيت هتمت تلضااي اهليعلة، زمغ كةل ٕاماكهَاهتا تي جعُز

ًلِا ٔبفضي يف ُشا اهلضٌلز ألحِان، وؿسم كسزهتا ذلس الٓن يف تياء مؤرش ذاض ًلِاش اًفساذ، وان اكهت ٔبفص 

من اهليعلة اًـصتَة، وضري ذامئا ٕاىل ٔبفًصلِا ابؾخحاز ٔبن اصلول اًـصتَة ألفًصلِة ؿاذت ما حىون مذضمية يف اهللاًُس 

 ارلاظة تبٔفًصلِا.    

مؤرش مصهة ثعسٍز  :-Ibrahim index of African Governanceمؤرش ٕاجصاُمي ٌَحنك يف بٔفًصلِا-بٔ 

اًيت بٔسسِا زخي ألؾٌلل َلس  ،-Mo Ibrahim Foundationىومِة مؤسسة مو ٕاجصاُمياهليؼمة كري اذل

و مصهة من ٔبزتؽ 53مشي لك ذول ٔبفًصلِا ) 2011مؤرش س ية  ٕاجصاُمي. (، كدي ثلس مي اًسوذان ٕاىل ذًوخّي، ُو

(، َة اًخرشًةفئاث )اًسالمة وحنك اًلاهون، اهلضازنة وحلوق إلوسان، اًخمنَة الاكذعاذًة اهلس خسامة، اًخمن 

شٍ اهلؤرشاث مصهحة من  مذلري فصؾي، وابًخايل اًفئاث مصهحة  86مؤرش فصؾي، ويه ألدصى مصهحة من  14ُو

جبيوة –مٌؼمة اًثلة واًزناُة اًـاهلَة تعًصلة ؾيلوذًة. ُشا اهلؤرش ًـمي ابًخـاون مؽ ملِاش ذول ٔبفًصلِا، ومؽ 

مؤسسة ومعسز خمخَف، مث ثسمج ؿرب معََة ٕاحعائَة  23 اًحَاانث اهلخضمية يف اصلًَي ثبِٔت من  ٔبفًصلِا.

مت مٌح اصلوةل ؿالمة، حسة لك فئة من اًفئاث  مـلست، مث حتول ٕاىل مذلرياث ذاذي اهلؤرشاث اًفصؾَة، ًو

، مث جتمؽ اًـالماث ألزتؽ ًخىون كمية مؤرش اذلنك يف اصلوةل100ٕاىل ادلَس  0ألزتؽ ثرتاوخ تّي اًس ئي 
(1)

    . 

رش ٕاجصاُمي ٌَحنك يف ٔبفًصلِا، زمبا اهلؤرش اًوحِس ارلاض جلك اصلول ألفًصلِة وثعسٍز مٌؼمة كري ًـخرب مؤ

ٌس خلى تَاانثَ من حىومِة، ًىن زمغ ُشٍ اهلزيت فٕان ُياك اًىثري من اًيلاظ اًيت ثـَة اهلؤرش، حِر 

س ثؼِص يف اهلؤرش ول سخِي معاذز ل ًخحنك فهيا ول ًخحنك يف ظًصلة معَِا، وابًخايل ؾَوة ُشٍ اهلعاذز ك

                                      
1 Mo Ibrahim Fondation, Indice Ibrahim de la Gouvernance Africaine 2011 Synthèse, Swindon, Angleterre : 

Fondation Mo Ibrahim, Octobre 2011, p. 03-06.  
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ًخعصق  ٕاىل ثالفهيا، وابًخايل ُو مؤرش ٕاذزايك نلرٍي تي ُو يف تـغ ألحِان  جمصذ خامؽ هلؤرشاث مذفصكة،

ٕاىل اًفساذ واًضفافِة يف اًفئة ألوىل حتت ؾيوان اًسالمة وحنك اًلاهون، مثي ابيق اهلؤرشاث اًـاهلَة ٍصنز 

 ض.   ؿىل اًفساذ اًـام ذون اًفساذ ارلا

ملِاش ؿام جيمؽ تّي اًـسًس من ألتـاذ اًيت هتم اذلنك  :-Afrobarometer Surveyملِاش ذول بٔفًصلِا -ة

يف ٔبفًصلِا، ًلوم مبسوخ وظيَة واس خخِاانث مدارشت ؿرب ٍلوؿة من ألس ئةل حول اصلميلصاظَة، اذلنك، إلظالخ 

ضـِا يف مؤرش الاكذعاذ، واولمتؽ اهلسين، وهوؾَة اذلَات، ًوهجِا ٕاىل ا هلواظيّي، مث جيمؽ ُشٍ الاس خخِاانث ًو

تضلًا،  12( مشَت 2001-1999حسة لك تضل، هؼم ذلس الٓن مخس ذوزاث اس خعالغ، اصلوزت ألوىل )

تضلًا، اصلزوت اًصاتـة  18( مشَت 2006-2005تضلًا، اصلوزت اًثاًثة ) 16( مشَت 2003-2002اصلوزت اًثاهَة )

تضلًا. ٌس خـّي ملِاش ذول  35( مشَت 2012-2011ًا، اصلوزت ارلامسة )تضل 20( مشَت 2008-2009)

ٔبفًصلِا مبجموؿة من اهلؤسساث الأكذميَة ٕلجناس ُشٍ اهلسوخ
 (1)

 . 

كمية اهللِاش يف ٔبهَ جيمؽ اهلـَوماث تعفة مدارشت من اهلواظيّي، ونشا ًمت اس خـٌلهل يف مؤرشاث ٔبدصى مهنا 

ًمت اس خـٌلل اًخلاٍزص اًيت ًًرشُا تـس لك ذوزت مسحَة جيصهيا، ويه ثلًصحا مؤرش "مو ٕاجصاُمي ٌَحنك"، ؤبًضا 

، فامي خيط اًفساذ فال ًوخس هل مؤرش رصحي، ًىن يف ٕاؿساذ ألس ئةل ؾن 1999لك زالج س يواث تساًة من 

اًيت ذزخة اصلميلصاظَة وهوؾَة اذلَات واذلنك جنسُا لكِا ثخضمن ٕاصازت مضيَة ٌَفساذ، زمغ تـغ إلجياتَاث 

و ٌس خثين اصلول اًـصتَة ألفًصلِة.  حيؼى هبا اهلؤرش ٕال ٕاهَ حمسوذ من حِر ثلعَة اصلول ألفًصلِة، ُو

ثلٍصص ًعسٍز اٌَجة الاكذعاذًة ألفًصلِة اًخاتـة : -Africa Governance Reportثلٍصص اذلنك يف بٔفًصلِا -ح

و نٌل ٌضري امسَ مؤرش مصهة من  ـت يف ؿسذ من اهلواضَؽ ؿىل اًيحو اًخايل مؤرش مج 85ًٔلدم اهلخحست، ُو

)اذلوهكة اًس َاس َة، اذلوهكة الاكذعاذًة وجس َري اهلاًَة اًـامة، حمنَة اًلعاغ ارلاض وجس َري اًرشاكث، اهلصاكدة 

واًخواسن تّي اهلؤسساث اًس َاس َة، اًفـاًَة وٕاًزامِة اهلساءةل ٌَحىومة، حلوق إلوسان وحاةل اًلاهون، اًفساذ 

ة كسزاث اهلؤسساث يف جمال اذلوهكة( ٌسدٌس ُشا اًخلٍصص ؿىل زالج حماوز: اس خعالغ بٓزاء يف ٔبفًصلِ ا، ثلًو

ددري من لك تضل، اس خعالغ بٓزاء اًـائالث ؾن ظًصق الاس خخِاانث،  140ٕاىل  70ارلرباء اًوظيَّي، ما تّي 

                                      
1 The Afrobarometer Network, Round 5 Survey Manual of Afrobarometer Network October 2011, p- 04. 
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 2005. ًلس مشي ثلٍصص س ية واًححر اًواثئلي من ٔبخي مجؽ اًحَاانث وإلحعاءاث، حوكةل لٓزاء ارلرباء وألزس

فضمي مخسة وزالزّي ذوةل. 2009س حـة وؾرشٍن ذوةل ٔبفًصلِة، ٔبما ثلٍصص 
1
 

ًـمتس اًخلٍصص ؿىل مهنجَة جهَية، حِر ًـمتس ؿىل زٔبي ارلرباء واىلََّي، واس خعالؿاث زٔبي ازلِوز، ونشا 

اذلال، ٕاضافة ٕاىل ٔبهَ ثلٍصص مذرعط حتََي اًواثئق وإلحعاءاث، طلعل ُو كًصة هوؿا ما يف ثلسٍصاثَ ٌَواكؽ 

ٔبي هيمت ابًضؤون إلفًصلِة فلط. ًىن اًـَوة اًيت حىذيف ُشا اًخلٍصص نثريت ٔبًضا، فِو ل ًلعي لك اصلول 

ة، فاًخلٍصص ألول ظسز يف  ألفًصلِة، ول ًفصذ ثلٍصصًا مس خلاًل ٌَفساذ يف ٔبفًصلِا، ول ًعسز تعفة ذوزًة س يًو

( مل ًعسز ثلٍصص خسًس، فاًخلٍصص ل ًو ح مهنجَخَ 2013، وٕاىل كاًة اًَوم )2009، واًثاين ظسز يف 2005

ة يف حاةل ثضازة  ًو اًفـََة، فِو ًـمتس ؿىل زالج حماوز يف مجؽ اًوكائؽ، ًىن ل ًحّي ٔبي اهلعاذز ًِا ألًو

 اًيخاجئ، ذاظة ما تّي زٔبي ارلرباء اىلََّي، واس خعالؿاث زٔبي ازلاُري.

 ًـصتَة:جتازة اًلِاش ا .5

ُياك ٍلوؿة من اىلاولث اًـصتَة اًلعًصة ًلِاش ذزخة ثفيش اًفساذ، مهنا "مؤرش مسزاكث إلظالخ يف 

ت، حِر ًلوم ترتثُة اًوسزاث من ألفضي اىل ألسؤب تـس اًلِام مبسح اس خعالؾي  ادلِاث اًـامة" ابًىًو

حول اًفساذ، ذاذي ُشٍ اًوسازاث
 (2)

دِ ة ُياك ذزاساث ٔبدصى يف لك من . واىل خاهة اصلزاسة اًىًو

فَسعّي، ومرص، وألزذن، واٍمين. ًىهنا لكِا اؾمتسث ؿىل اًلِاش الاذزايك، ومل ثخـصط اىل نثافة ثواخس 

ػاُصت اًفساذ، نٌل ٔبهنا ًُست كِاسا موضوؾَا ٌَفساذ. ادلِوذ اًيت متت يف اهليعلة اًـصتَة كري هؼامِة، ول 

َ، ومل جس خزسم جصامج ؤبساًَة ٕاحعائَة مذلسمة ٌَمساؿست يف تياء ملاًُس ثفصق تّي ٔبهواغ اًفساذ ول ٔبظصاف

راث حوذت ؿاًَة
 (3)
. 

ثفذلس اهليعلة اًـصتَة اىل جصانمج حبيث حول اًفساذ، واطلي من مضيَ ٕاظساز مؤرش ٔبو ثلٍصص ؿىل اهلس خوى 

علة اًـصتَة، ويه مذوفصت إلكَميي، طلعل جية الاس خفاذت من اًحَاانث اصلًوَة ؾن اًفساذ واًيت ختط اهلي

جىرثت، ًىن جية الاس خفاذت مهنا تـس متحَعِا، ومهنا ميىن الاهعالق يف اؿساذ جصانمج وتياء ملِاش ؾصيب 

                                      
1 Commission Économique pour l'Afrique, Rapport sur la Gouvernance en Afrique 2009 Addis-Abeba: Commission 

Économique pour l'Afrique, Septembre 2009, p. 310-312. 
دِة"، يف سَمي وبٓدصون، ظال - 2  .134-132، ض مصحؽ ساتقخ اًلزايل، "مؤرش مسزاكث إلظالخ يف اًخجصتة اًىًو
 .161-159، ض ض. مصحؽ ساتقٔبمحس سَمي، "ذزاساث وجتازة ؾصتَة ٔبدصى"، يف سَمي وبٓدصون،  - 3



An] هَة و اًس َاس َةجمةل اًححوج اًلاهو    
née] 

 

  ــست

  
- 401 - 

 

  

الرابع العدد 

 جوان 

1025 

ىون ًـمتس ابٔلساش ؿىل ٔبزتؽ حماوز: الاول ًدٌاول مسى ثعحَق تيوذ اثفاكِة ألدم اهلخحست  صامي ٌَفساذ، ٍو

ٕلظالخ اهلؤسيس واًس َايس والاكذعاذي، واتـاذُا يف اصلول اًـصتَة. هلاكحفة اًفساذ، اًثاين ًسزش مداذزاث ا

اًثاًر ًلمي بٔوضاغ اًزناُة يف اًوظن اًـصيب تياء ؿىل مهنج ٔبمعست اًزناُة يف اًىذاة اهلصحـي اطلي ٔبظسزثَ 

خلري رعل لك ؿام، من الاهخ زاابث اىل اًضفافِة اصلويل. واىلوز اًصاتؽ ٍصظس احسى جمالث اًفساذ واًزناُة، ًو

ىشا ارلسمة اهلسهَة، اىل اًلعاغ ارلاض ُو
 (1)
. 

  ارلامتة: .6

نثري من اهلؤرشاث اًساًفة اطلهص ثححر ؾن وحوذ اًفساذ واًلعاؿاث اًيت ًخفىش فهيا، وكََي مهنا ًححر 

ؾن معاذز اًفساذ واًعصق اهلثىل ىلازتخَ، ُشٍ اهللاًُس هتمت ابًيخاجئ اًيامجة ؾن اًفساذ ذون اًححر ؾن 

ٕارا اكهت  .ألس حاة والًَٓاث اًىفِةل ابًلضاء ؿَََ، زمبا ًـخرب ُشا بمٔه اهخلاذ ميىن ثوحهيَ ٕاىل ُشٍ اهللاًُس

ذول ٔبفًصلِا ثفذلس ٕاىل ملاًُس راث معساكِة وحوذت ؿاًَة ومذرععة يف كِاش اًفساذ، وٕان اكن اهلوحوذ مهنا 

ا يف اصلزاساث  اًيت جتصهيا. فٕان اصلول اًـصتَة ثفذلس لكَة ٕاىل ًـاة ؿَََ اًرتنزي ؿىل تـغ اصلول ذون كرُي

ملاًُس ٕاكَميَة مذرععة يف اًفساذ، واهلوحوذ مهنا ؿىل اهلس خوى اىلًل كري واحضة اهلهنجَة، ول ثعسز تعفة 

ذوزًة، ُشا زمغ ٔبن اًفساذ اكن من ٔبمه ألس حاة اًيت جفصث قضة اهلواظيّي ضس اذلىوماث وألهؼمة 

ادلِس اًىدري جية ٔبن ًحشل يف ظَاكة ملِاسًا ٔبو ملاًُس ٌَفساذ يف اهليعلة اًـصتَة، اًس َاس َة اًلامئة، ٕان 

ا تعفة ذوزًة، ذما ًسفؽ مبـادلة اًفساذ واًخـصف ؿىل  ُص حىت ًوو ػِصث مـَحة يف تساٍهتا، فٕاهَ سُمت ثعٍو

، وميىٌيا من ٕاحصاء ملازانث ظاذكة وحصَحة تّي اصلول اًـصتَة و  من حِر معاذز معاذٍز ومواظن اهدضاٍز

 اًفساذ وجتََاثَ، ومن حِر دعط واسرتاثَجَاث حمازتخَ.

 :اهلصاحؽ. 8

  ،)تريوث: مٌؼمة  هؼام اًزناُة اًـصيب يف مواهجة اًفساذ نخاة اهلصحـَةاهلصنز اٌَحياين ٌضلزاساث )حمصز(

َة،   .267(، ض. 2005اًضفافِة اصلًو

  ،يف ٔبمحس سَمي بٓدصون، مؤرش اًفساذ  م اصلويل،''''اهلؤرشاث اهلـمتست من كدي اًحيؾٌلذ اًض َخ ذاووذ

يف ألكعاز اًـصتَة ٕاصاكًَاث اًلِاش واهلهنجَة، حبوج ومٌاكضاث اذلَلة اًيلاص َة اًيت ٔبكامهتا اهليؼمة اًـصتَة 

 (.2010هلاكحفة اًفساذ واهلؤسسة اًـصتَة ٌضلميلصاظَة )تريوث: اهليؼمة اًـصتَة هلاكحفة اًفساذ، 

                                      
 .183-182ض ، مصحؽ ساتق،ٔبمحس ظلص ؿاصوز، "اذلاخة اىل مداذزت ٕاكَميَة"، يف سَمي وبٓدصون - 1
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 حرس اًخمنَة، اهلـِس اًـصيب ٌَخرعَط،  ''مؤرشاث كِاش اًفساذ إلذازي،''ًل، ؿًل ؾحس اًلاذز ؿ

ت، اًس ية اًساتـة، غ.   .2008، فرباٍص 70اًىًو

  ،يف ٔبمحس سَمي بٓدصون، مؤرش اًفساذ يف ألكعاز اًـصتَة ٕاصاكًَاث اًلِاش ''ثلسمي''ؿامص دِاظ ،

ا اهليؼمة اًـصتَة هلاكحفة اًفساذ واهلؤسسة اًـصتَة واهلهنجَة، حبوج ومٌاكضاث اذلَلة اًيلاص َة اًيت ٔبكامهت

 (.2010ٌضلميلصاظَة )تريوث: اهليؼمة اًـصتَة هلاكحفة اًفساذ، 

  ،دِة"،ظالخ اًلزايل يف ٔبمحس سَمي بٓدصون، مؤرش اًفساذ  "مؤرش مسزاكث إلظالخ يف اًخجصتة اًىًو

ث اذلَلة اًيلاص َة اًيت ٔبكامهتا اهليؼمة اًـصتَة يف ألكعاز اًـصتَة ٕاصاكًَاث اًلِاش واهلهنجَة، حبوج ومٌاكضا

 (.2010هلاكحفة اًفساذ واهلؤسسة اًـصتَة ٌضلميلصاظَة )تريوث: اهليؼمة اًـصتَة هلاكحفة اًفساذ، 

  ،اهلاذت 2005ًوهَو  08، ادلًصست اًصمسَة، اًـسذ اًساذش، اصلس خوز اصلامئ صلوةل كعصذوةل كعص ،

 اًساتـة ؾرش.

  ،يف بمٔحس سَمي بٓدصون، مؤرش اًفساذ يف ألكعاز  اث مٌؼمة اًضفافِة اصلوًَة،''''مؤرشٔبزوى حسن

اًـصتَة ٕاصاكًَاث اًلِاش واهلهنجَة، حبوج ومٌاكضاث اذلَلة اًيلاص َة اًيت بٔكامهتا اهليؼمة اًـصتَة هلاكحفة 

  (.2010اًفساذ واهلؤسسة اًـصتَة ٌضلميلصاظَة )تريوث: اهليؼمة اًـصتَة هلاكحفة اًفساذ، 

  ،يف ٔبمحس سَمي بٓدصون، مؤرش اًفساذ يف  ''كِاش وذزاسة اًفساذ يف اصلول اًـصتَة،''ٔبمحس ظلص ؿاصوز

ألكعاز اًـصتَة ٕاصاكًَاث اًلِاش واهلهنجَة، حبوج ومٌاكضاث اذلَلة اًيلاص َة اًيت ٔبكامهتا اهليؼمة اًـصتَة 

 (.  2010اًـصتَة هلاكحفة اًفساذ، هلاكحفة اًفساذ واهلؤسسة اًـصتَة ٌضلميلصاظَة )تريوث: اهليؼمة 

  ، يف  مؤرش اًفساذ يف ألكعاز اًـصتَة ٕاصاكًَاث اًلِاش "اذلاخة ٕاىل مداذزت ٕاكَميَة"ٔبمحس سَمي بٓدصون

واهلهنجَة، حبوج ومٌاكضاث اذلَلة اًيلاص َة اًيت ٔبكامهتا اهليؼمة اًـصتَة هلاكحفة اًفساذ واهلؤسسة اًـصتَة 

 (.2010مة اًـصتَة هلاكحفة اًفساذ، ٌضلميلصاظَة )تريوث: اهليؼ

  ،يف ٔبمحس سَمي بٓدصون، مؤرش اًفساذ يف ألكعاز اًـصتَة  "ذزاساث وجتازة ؾصتَة بٔدصى"،ٔبمحس سَمي

ٕاصاكًَاث اًلِاش واهلهنجَة، حبوج ومٌاكضاث اذلَلة اًيلاص َة اًيت ٔبكامهتا اهليؼمة اًـصتَة هلاكحفة اًفساذ 

 (.2010ريوث: اهليؼمة اًـصتَة هلاكحفة اًفساذ، واهلؤسسة اًـصتَة ٌضلميلصاظَة )ت
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ة.اىلا  ابت ؾن ظًصق اٌَّجوء ٕاىل ظفلاث اًدسًو

 
  سـَستخامـة  ،س خار / ظاُري اًـَسالٔ    

 ملسمة:      

ن ثيؼمي اًعفلاث اًـمومِة ؿىل ُشٍ اًعفلة مععَح اًخعحَحَة مث خاء اهلخضم 250 -02ًلس ٔبظَق اهلصسوم  

338-08اهلصسوم 
1
ة        Marchés de régularisationفـسل ُشا اهلععَح وٕاسددسهل مبععَح ظفلة اًدسًو

و ما حافغ ؿَََ اهلصسوم اذلايل .  ُو

ؼشا مؼا فألظي اًـام ٔبن ل ٌرشغ يف ثيفِش ٔبي ظفلة ٕال تـس ٕامتام لك إلحصاءا  ث اهلخـَلة ابهلعؼاذكة ؿَهيؼا ، ُو

" ثربم اًعفلاث اًـمومِة كدي ٔبي رشوغ  يف ثيفِش ارلسماث " 236-10ٔبنسٍ  اهلصسوم 
2
. 

ة وفلا ًِشا اًلاهون،  اًعفلة اًيت ًربرما اهلضؼرتي  اًـمؼويم تـؼس ثيفِؼش ارلؼسماث ، وكؼس هؼط  فاهللعوذ ابًدسًو

َج بٔ ٕاٍهيا ؾيسما ثخوفص حالث مـَية نخغل اهلخـَلة تؼؼصف الاسؼ خـجال ؿَهيا اهلرشغ ادلزائصي يف ؿست حالث ًو

ٔبو ؾيس ارلصوح ؾن إلحصاءاث ألظََة اهلخـَلة إبجصام اًعفلاث اًـمومِة  فٔلخؼي ٕاضؼفاء ظؼفة اًرشؼؾَة ؿؼىل 

 ًة.اًخـامي اطلي مت ذازح اًلواؿس ألظََة اهللصزت يف ثيؼمي اًعفلاث اًـمومِة ًمت اٌَّجوء ٕاىل ظفلاث اًدسو 

ة معََؼاث  236 -10كري ٔبن ًِؼشٍ اًلاؿؼست اسؼ خثٌاءاث ٔبوزذُؼا اهلصسؼوم اًصئؼايس  ُدعؼط اًؼحـغ مهنؼا ًدسؼًو

اسرتاذ تـغ ٔبهواغ اهليخجاث وارلسماث
3

، ومعم اًحـغ ؿىل لك اولالث
4

، يف حّي وخس اًحـغ ٌَخىفي ثسوء 

ثلسٍص الاحذَاخاث 
5

ة  ظَحاث ارلسماث واٌَّؼواسم راث ، واًحـغ الٓدص من الاس خثٌاءاث حـي ٌَخىفي تدسًو

اًعاتؽ اهلخىصز
6
  . 

                                      
1
، اًعاذزت 62اهلخضمن ثيؼمي اًعفلاث اًـمومِة ، ح ز  ؿسذ  250-02اهلـسل واهلمتم ابهلصسوم اًصئايس  2008-10-26اهلؤزد يف  338-08اهلصسوم اًصئايس زمق  

 اًسازي اهلفـول.  236-10من اهلصسوم اًصئايس  179اهلَلى مبوحة اهلاذت  2008-11-09تخازخي 
2
-07اًعاذزت تخازخي  58اهلخضمن ثيؼمي اًعفلاث اًـمومِة ، حًصست زمسَة ؿسذ   2010-10-07اهلؤزد يف  236-10اهلصسوم اًصئايس زمق  من 1فلصت  07اهلاذت  

10-2010 . 
3
 اهلخضمن ثيؼمي اًعفلاث اًـمومِة. 236 – 10من اهلصسوم اًصئايس  05اهلاذت  
4
 من هفس اهلصسوم.  07اهلاذت  
5
 اهلصسوم.  من هفس 4فلصت  06اهلاذت  
6
 من هفس اهلصسوم.  5فلصت  06اهلاذت  
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ة مس متست من مسى ثوفص اًرشوظ اهليعوض ؿَهيا يف ثيؼمي اًعفلاث اًـمومِؼة  معوًما فٕان رشؾَة ظفلة اًدسًو

وملرتهة تبٓخال مـَية ؤبي خماًفة ٔبو حِاذ ؾن ُشٍ اًرشوظ والٓخال ًفلسُا ظفة اهلرشؼوؾَة وحيوًِؼا ٕاىل حؼصم 

 مرّبزت ٔبو مؼا ٌسؼمى " اىلؼاابت "، وؿََؼَ سًسؼ خـصط فؼامي ًؼًل رشوظ اٌَّجؼوء ٕاىل ظؼفلاث مٌح امذَاساث كري

ة يف اًفصغ ألذري. ة وبٓخاًِا، وىصى منارح ٔبفـال مؤذًة ٕاىل جتصمي ظفلاث اًدسًو  اًدسًو

 اهلعَة ألّول : رشوظ ٕاجصام ظفلاث اًدسوًة.

ؼشا ُؼو اهلالحغ ٔبن ثيؼمي اًعفلاث اًـمومِة اذلايل ٔبفصذ رشوظا ً لك جمال من جمالث اًعؼفلاث اًـمومِؼة ُو

 اهلس خلصٔب من ختعَط اهلرشغ ٔلزتـة مواذ

ؿاجل يف لك ماذت رشوًظا مـَية ولال من جمالث اًعفلاث اًـمومِة
1
 

 وؿَََ س يحاول اًخـصط ًِشٍ اًرشوظ واولالث فامي ًًل: 

 اًفصغ ألّول: رشوظ ٕاجصام ظفلة جسوًة ٌَميخوخاث وارلسماث. 

" اهلعَحة اهلخـاكست من اٌَّجؼوء ٔلحؼاكم ثيؼؼمي اًعؼفلاث  236- 10من اهلصسوم اًصئايس  05ٔبؾفت  اهلاذت  ًلس

اًـمومِة س امي ما ًخـَق تعًصلة إلجصام ٕارا اكن ألمص ٌسؼ خسؾي مؼن اهلعؼَحة اهلخـاكؼست اًرسؼؿة يف اخّتؼار اًلؼصاز 

 شا اهلٌلزساث اًخجاًزة اهلعحلة ؿَََ".حبنك ظحَـة اهليخج ٔبو اًخلَة اًرسًؽ يف سـٍص ومسى ثوفٍص ون

ٕاّن اصلافؽ اًصئُيس ًِشا إلؾفاء ُو زقحة اًخيؼؼمي اهلخـَّؼق ابًعؼفلاث اًـمومِؼة يف متىؼّي اهلعؼَحة اهلخـاكؼست مؼن 

اىهتاس اًفصض اهلياس حة ٌَلِؼام تـمََؼاث الاكذيؼاء ذون صؼلكَاث إلجؼصام اًؼيت كؼس ثعؼول وثؼشُة مـِؼا اًفؼصض 

اهلواثَة
2
. 

 وظ فٕاّن ُشا اًيط ٔبصاز ٕاىل ٔبزتـة رشوظ ويه : ؾوذت ٌَرش 

ا .1 اخنفاط ٔبسـاز ُشٍ اًسَؽ هؼصا ًرسؿة ثلَة ٔبسـاُز
3
. 

 ظحَـة ُشٍ اًسَؽ . .2

 مسى وفصهتا . .3

 اهلٌلزساث اًخجاًزة اهلعّحلة ؿَهيا . .4

                                      
1
 .159ض 2011دصَش اًيوي ،جس َري اهلضاًزؽ يف ٕاظاز ثيؼمي اًعفلاث اًـمومِة، ذاز ارلضلوهَة ، ادلزائص ،ظحـة   

2
 .159دصَش اًيّوي: اهلصحؽ اًساتق، ض   

3
، 2008-2007فصغ اصلوةل واهلؤسساث اًـمومِة، خامـة ادلزائؼص، اًسؼ ية ادلامـَؼة  اهصوز مريايم، اًسـص يف اًعفلاث اًـمومِة، مشهصت ماحس خري يف اذللوق،  

 .10ض 
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حرصؼ اهليخوخؼاث وارلؼسماث يف كامئؼة ًؼمت حتسًؼسُا مبوحؼة كؼصاز  236- 10من اهلصسوم  05مث ٔبّن هط اهلاذت 

ضرتك تّي وسٍص اهلاًَة ووٍسص اًخجازت واًوسٍص اهلـين حسة اهليخج ٔبو ارلسمة، وما جتسز إلصؼازت ٕاًَؼَ ُؼو ٔبن م 

 إلؾفاء مذـَق تعصق إلجصام فلط ما ًـين ٔبن ُشٍ اًعفلاث ختضؽ ٕاىل تلِة تيوذ اًخيؼمي.

 اًفصغ اًثاين : رشوظ ٕاجصام ظفلة جسوًة ًلك اولالث .

ٕاماكهَة اًحسء يف ثيفِش ظفلة كدي ٕامتام ٕاحصاءاث إلجؼصام ورعل ٕارا  236- 10ن اهلصسوم م 07ًلس ٔبخاسث اهلاذت 

 ثوفّصث اًرشوظ اًخاًَة : 

 وحوذ دعص هيسذ اسدامثزا ٔبو ُمَاًك ٌَمعَحة اهلخـاكست. .1

 اذلفاع ؿىل ألمن اًـمويم . .2

ارلسمؼة كدؼي ٕاجؼصام اًعؼفلةففي يف ُاثّي اذلاًخّي ميىن ٔبن ٍصّدط مبوحؼة ملؼّصز مـَّؼي ابًرشؼوغ يف ثيفِؼش 
1
 ،

ًوـي اًؼاُص من ذالل اًيّط ومن ذالل اًرشؼظّي ٔبّن ُؼشٍ اذلؼاةل ختؼط لك جمؼالث اًعؼفلاث مبؼا يف رعل 

يؼا حؼصك اهلرّشؼغ  05جمايل اصلزاساث وألصلال اٌظّلٍن اس خثٌهتٌل اهلاذت  من راث اهلصسؼوم اهلُضؼاز ٕاٍهيؼا ٔبؿؼالٍ  ُو

اهلِّسذ إبؾٌلل سَعهتا اًخلسًٍصة ظاهلا ٔبهَ ل ًوخس ثـًصف حمّسذ ذلاةل ارلعص  ٌَمعَحة اهلخـاكست ثلسٍص حاةل ارلعص

 ُشٍ.

 .   اًفصغ اًثاًر : رشوظ ٕاجصام ظفلة جسوًة ٌَواسم وارلسماث

ٌَمعؼَحة اهلخـاكؼست ٕان مل حؼمتىن مؼن ٕاجؼصام ظؼفلة  236-10اًفلصت ارلامسؼة مؼن اهلصسؼوم  06ًلس مسحت اهلاذت 

ث راث اًعاتؽ اهلخىّصز يف هفس اًس ية، ٔبو مل حمتىن من ؾصضِا ؿىل َُئة اًصكاتؼة ايلخعؼة   اكذياء اٌَّواسم وارلسما

ة تعفة اسؼ خثٌائَة ذؼالل اًسؼ ية اهلواًَؼة ًًضؼوء اًعَحؼاث يف حؼّي ٔبخؼاسث اهلؼاذت   06ٔبن ثَجبٔ ٕاىل ظفلة جسًو

ة يف حاةل  ما ٕارا كامت اهلعَحة اهلخـاكست تـ 4اًفلصت  ّست ظَحاث رلسماث مامتزةل صلى ٕاماكهَة ٕاجصام ظفلة اًدسًو

هفس اهلخـامي
2
وػِص فؼامي تـؼس ٔبن ٍلؼوغ مدؼاًف اًعَحؼاث ًفؼوق اهلحَؼف إلحؼٌليل ٌَعؼفلة ، فِيؼا ميىؼن ٌَمعؼَحة  

ة ثُسِزح فهيا اًعَحاث اهلُيفشت ساتلا والاحذَاخاث اهلخحلِة، ًوـي اٌَّجؼوء ٕاىل هفؼس  اهلخـاكست ٔبن ثربم ظفلة جسًو

 اًخـامي مـَ ٍصحؽ ًىوهَ حيوس وضـَة احذاكًزة ًِشٍ ارلسماث.اهلخـامي ُيا ومواظةل 

                                      
1
مؼن  07ة اهلؼاذت ُشا اهللصز ًعسٍز اًوسٍص ٔبو مسؤول اًَِئة اًوظيَة اهلس خلةل ٔبو اًوايل اهلـين ؿؼىل ٔبن حصسؼي وسؼزة مٌؼَ ٕاىل اًؼوسٍص اهللكّؼف ابهلاًَؼة حسؼ  

 .236-10اهلصسوم 
2
س خـمي اًفلَ واًلضاء إلذازي ؿؼّست مـؼاهللعوذ تامتزي    اًري ارلسماث يف جمال اًعفلاث اًـمومِة: " اًدضاتَ اًخام تّي الاحذَاخاث موضوغ اًعفلة اًـمومِة، ٌو

 .162لس خًذاح متازي الاحذَاخاث هكحي اًعفلة ٔبو خًس اذلاخة اًـمومِة"، دصَش اًيّوي، مصحؽ ساتق، ض 
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ة ٌَواسم وارلسماث ملرتن ابًرشوظ اًخاًَة ؿىل  ما ٌس خزَط من اهلاذت ٔبؿالٍ تفلصحهيا ٔبن اٌَّجوء ٕاىل ظفلة جسًو

ٔبن حىون جممتـة
1
 : 

 ٔبن حىون ارلسمة اهلعَوتة من اًيوغ اًىثري الاس خـٌلل وراث ظاتؽ مذىصز. .1

 حاث ذالل هفس اًس ية اهلاًَة وثخجاوس كميهتا إلحٌلًَة اًسلف اًلاهوين.ٔبن ثمت اًعَ  .2

 ٔبن حىون ارلسمة اهلعَوتة حصحؽ ًسوء ثلسٍص الاحذَاخاث. .3

وؿىل لٍك فٕاّن ُشٍ اذلاةل ُبسوًت ابذلاةل اًسؼاتلة ملصوهؼة ترتدؼِط يف صؼلك كؼصاز وسازي مضؼرتك ًخضؼمن كامئؼة 

 اٌَّواسم وارلسماث اهللعوذت وثضلك حرصي.

 اهلعَة اًثاين: بٓخال ٕاجصام ظفلة اًدسوًة. 

ة وفلا ٌَخلس مي اهلضاز ٕاًََ ٔبؿالٍ، ٕار  ٕارا اكن ثيؼمي اًعفلاث اًـمومِة كس فصق تّي رشوظ ٕاجصام ظفلاث اًدسًو

ٔبهَ ٔبفصذ ًعفلاث اهليخوخاث رشوًظا مـَية ؤبفصذ ًعفلاث لك اولالث رشوظا ٔبدصى، ودّط ظفلاث اٌَّؼواسم 

يّوٍ ؾهنا يف اًيوؿّي ألًوؼّي، فٕاهّؼَ يف هفؼس اًوكؼت وّحؼس بٓخؼال لّك مؼهنم والٓخؼال نؼٌل ُؼو رشوظا كري ثغل اهل 

يجّص   ؾؼن خماًفهتؼا كِؼام ايلاًفؼاث ادلزائَؼة، فلؼس ٔبصؼاز ثيؼؼمي اًعؼفلاث  مـصوف كاهوان يه من اًيؼام اًـام ًو

اًـمومِة  يف اهلاذت ارلامسة اًفلصت ألذريت
2

02اًفلصت  07، واهلاذت 
3
مؼست زالزؼة ٔبصؼِص ٔكخؼي ًخحٍصؼص ظؼفلة ٕاىل  

ة وثـصط ؿىل ادلِة اهلولك ًِا اًصكاتة، ؤبخي اًثالزة ٔبصِص حيدسؼة مؼن اتزخي اًرشؼوغ يف اًخيفِؼش اطلي  جسًو

ٍىون تياًءا ؿىل ٔبمص تحسء ألصؼلال ابًًسؼ حة ًعؼفلاث ارلؼسماث ومؼن اتزخي ٕامضؼاء اهللؼّصز اهلؼصّدِط ابًحؼسء يف 

واسم وألصلالاًخيفِش ابًًس حة ًعفلاث اٌَّ 
4
. 

   ألفـال اهلؤذًة ٕاىل جتصمي ظفلاث اًدسوًة.: اهلعَة اًثاًر

ة ٕاحصاء خائز ومرشوغ ًوىن ثيؼمي اًعفلاث اًـمومِة حؼّسذ حالثؼَ تعؼفة حرصًؼة  ٕاّن اٌَّجوء ًعفلاث اًدسًو

شا وفلًا هلا ٔبرشان ٕاًََ ٔبؿالٍ.  وحسذ الٓخال نشعل ُو

                                      
Brahim Boulifa , Marches Publics, Volume 1, Berti éditons ,Alger 2003.P 17. 

2
ة ذالل ٔبخي   ٔبصِص اتخساء من اًرشوغ يف اًخيفِش ، وثـصط ؿىل اًَِئة ايلخعة ابًصكاتة ارلازحِة  03ثيط اهلاذت ؿىل : " ورمٌل ٍىن من ٔبمص ، حتصز ظفلة جسًو

." 
3
ة ذالل ثيط اهلاذت ؿىل : " ..... ورمٌل ٍىن من ٔبمص فال تس من ٕاؿساذ ظفل  ٔبصؼِص اتخؼساء مؼن اتزخي اًخوكِؼؽ ؿؼىل اهللؼصز اهلؼشهوز ٔبؿؼالٍ ، ٕارا اكهؼت  03ة جسًو

 ٔبؿالٍ وؾصضِا ؿىل اًَِئة ايلخعة ابًصكاتة ارلازحِة ٌَعفلاث ". 06اًـمََة ثفوق اهلحاًف اهلشهوزت يف اًفلصت ألوىل من اهلاذت 
4
 .160دصَش اًيّوي، اهلصحؽ اًساتق، ض  
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ذلرصي ٔلّي مداذئ ٔبو رشوظ ًـين ٕاًزامِة اٍمتّسم هبا وؿسم ارلصوح ؾهنا ٕاّن اهلس خلص ؿَََ كاهوان ٔبن اًخحسًس ا

ة ذالفًا ٌَحالث اهلصّدط هبا يف ثيؼؼمي اًعؼفلاث اًـمومِؼة ًؼسل ؿؼىل  ٕاظالكًا، وابًخايل فٕان وحوذ ظفلة جسًو

وحوذ مٌاوزاث ٔبّذث ٕاىل ٕاجناس ظَة معويم مرّض تلواؿؼس ٕاجؼصام اًعؼفلاث اًـمومِؼة 
1

ؼو مؼا ًـخؼرب ف  سؼاذا ، ُو

ٕاذازاي اطلي ُو مٌاكضؼا ٌَعؼالخ
2

، فلاًحؼا مؼا ًؼمت اٌَّجؼوء ٕاىل تـؼغ اًعَحؼاث ذون مصاؿؼات اهلحؼاذئ اًؼيت حتؼنك 

هتا فامي تـس وٕاضفاء اًرشؾَة ؿَهيا تبٔ ص زحـي.  مت جسٍو  اًعفلاث اًـمومِة ذاظة مدسٔب اهليافسة وحًصة اًرتحش، ًو

مت رعل توضؽ ٕاحصاءاث ومهَة زمغ ٔبن ألصؼلال حىؼون  كؼس ٔبجنؼزث فؼٕارا مؼا اندضؼفت ايلاًفؼة حؼصهن اهلعؼَحة ًو

ة اهلخـاكست ٕاىل ٔبن ألمص ًخـَق تعفلة جسًو
3

ة ختفي من وزاهئا حصم اىلاابت ، ًوىن ُشٍ اًدسًو
4
واًيت كس ثددَوز  

 يف ألفـال واًخعوزاث اًخاًَة : 

ًة كؼري رشؾَؼة مؼن ذؼالل ًلس ثوظي اًلضاء اًفصويس ٕاىل ٕازحؼاث كِؼام حؼصم اىلؼاابت توحؼوذ ظؼفلة جسؼو  ٔبول :

اندضؼؼاف فؼؼواثري حتمؼؼي ثؼؼوازخي سؼؼاتلة ًخؼؼازخي ٕاؿؼؼالن الاسدضؼؼازت زمغ ٔبن ُؼؼشٍ اًفؼؼواثري ختؼؼّط هفؼؼس ألؾؼؼٌلل 

وألصلال اهلشهوزت يف ٕاؿالن اهلياكعة ارلَايل
5
. 

خـاكؼس ٕاىل ًلؽ ٔبحِاان ٔبن ثلوم اهلعَحة اهلخـاكست إبفذـال ؿست ظَحاث رلسماث مامتزةل صلى هفس اهلخـامي اهل اثهَا : 

ة.   ٔبن ًفوق ٍلوغ مداًف اًعَحاث اًسلف اهلايل ٌَعفلة ذما ًسفـِا ٕاىل ٕاجصام ظفلة جسًو

 ُشا اًوخَ ٌضلك اًصهن اهلاذي  دلصمية مٌح امذَاساث كري مربزت "حماابت "     

كؼة ٕال ٔبهنؼا مل رعل ٔلن جتاوس اهلعَحة اهلخـاكست ٌَسلف اهلايل اكن ثسوء هَة ظاهلؼا ٔبهنؼا اكهؼت ثؼسزك حاخاهتؼا تس

ثَزتم هبا، ٕارا اكن ؿَهيا ٕاجصام ظفلة كدي اًخيفِش ماذام ثلسٍص الاحذَاخاث ًؤنس جتاوس اًسلف اهلؼايل  ٌَعؼفلة ، 

ول حاخة ٌَخشزغ تـسم اًـنل تبٔن اذلاحِاث مل ٍىن ًِا ٔبن ثخجاوس اًسلف اىلسذ 
6
  . 

                                      
1
 P.Martini " Marches Publies Et Deontologie " N° 30-02-1997 P16 

2
، اًسؼ ية ادلامـَؼة 1حسيون سومِة، ٕاحصاء اًرتايض يف كاهون اًعفلاث اًـمومِة ابدلزائص، مشهصت ماحس خري يف اذللؼوق، فؼصغ كؼاهون ألؾؼٌلل، خامـؼة ادلزائؼص   

 .77، ض 2012-2013
3
 .158، ض 2حصامئ اًفساذ وحصامئ اهلال وألؾٌلل، حصامئ اًزتوٍص، ح ٔبحسن توسلِـة، اًوخزي يف اًلاهون ادلزايئ ارلاض،  
4
، اهلـؼسل واهلؼمتم اهلخـَؼق ابًوكاًؼة مؼن اًفسؼاذ  2006فرباٍؼص  20، اهلوافؼق  1427حمؼصم  21مٌؼَ ، اهلؼؤزد يف  26يف اهلؼاذت   01-06ًـاكة ؿَهيا اًلاهون زمق  

 2006مازش  8اًعاذزت تخازخي  14وماكحفخَ،ح.ز ، ؿسذ 
5
 T.G.I. Lisieux.25.11.1997. Non Publie P 264. 

6
 اًسلف اهلايل ٌَعفلة اًـمومِة. 236-10من اهلصسوم اًصئايس  6ًلس حسذث اهلاذت  
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ة  ٕارا اكن اًلعس ُو اىهتؼاس اًفؼصض اٌَّجوء ٕاىل 236-10من اهلصسوم  05ًلس ٔبخاسث اهلاذت  اثًثًا :  ظفلة اًدسًو

 س امي فامي ًخـَق ثسـص اهليخوخاث . 

ٕال ٔبن اهلعَحة اهلخـاكست كس حصهن ٔبحِاان ٕاىل اًحسا يف ثيفِش اًعفلة كدي ٕاجصارما من ذون ثؼوفص ُؼشا اًؼؼصف ويف 

خضح فامي تـس ٔبن سـص الاكذياء اكن ُو ألؿىل شا ًـؼين ٔبن كري اًِسف اطلي سعٍص اهلرشغ ، ًو  يف اًسوق، ُو

ة اكن كري مرشوغ وابًخايل فاًصهن اهلاذي دلصمية اىلاابت كامئ .   اٌَّجوء ًعفلة  اًدسًو

اًرتدِط ابًرشوغ يف تساًة ثيفِش ارلسماث كدي ٕاجصام اًعفلة  236-10من اهلصسوم  7: ًلس ٔبخاسث اهلاذت زاتـًا 

ٔلمن اًـمويم ، ٕال ٔبن ُشٍ اهلاذت مل ثـصف حاةل ارلعص اىلؼشق ٕارا وخس دعص هيسذ مَاكَ ٌَمعَحة اهلخـاكست ٔبو ا

ومل حتسذ حاةل اذلفاع ؿىل ألمن اًـمويم  وحصهت ألمص مهبٌل، ُشا ما كس ًؼؤذي ٕاىل كِؼام اًؼصهن اهلؼاذي دلصميؼة 

ميىن ًِشا ارلصق  اىلاابت تخوس َؽ اهلعاحل اهلخـاكست ٌَسَعة اًخلسًٍصة ايلوةل ًِا ٌَوظول ٕاىل مٌح مًزة كري مربزت و 

 ٔبن ًؼِص يف ظوزثّي :

كس ًؼِص ؿسم حصة ثلسٍص حاةل ارلعص من ذالل ثـََي كصاز اهلعَحة اهلخـاكست فٕارا اكن ُضؼا ٔبو مضؼواب  -

ة خيفي من وزازَ امذَاس كري مربز ل كري .   ابًلعوز مفـياٍ ٔبن اٌَّجوء ًعفلة اًدسًو

ىون حصَحؼَا ًوىٌؼَ ًعحؼق مؼن ٔبحؼس اتتـَؼَ ، كس ًعسز اهللصز من اهلسؤول ألول ٌَمعَحة اهلخـاك - ست ٍو

شا ًؤذي ٕاىل خماًفة ألحاكم اًخيؼميَة وابًخايل فٕان ُؼشا  اطلي ًـمس ٕاىل حىِفَ حىِفًا ذاظئًا وحيوزٍ ؾن حفواٍ ُو

ة كري مرشوغ ٌوضلك حصمية اىلاابت .   اٌَّجوء ًعفلة اًدسًو

ة ٌَؼواسم فلؼس مسحؼت  ذامسًا : إبجصارمؼا  236-10مؼن اهلصسؼوم  05فلؼصت  06اهلؼاذت فامي ًخـَق تعؼفلاث اًدسؼًو

 ثرشظ ٔبن حىون اًسَـة  راث ظاتؽ مذىصز ؤبن ثمت اًعَحاث ذالل هفس اًس ية اهلاًَة . 

ة ًعَحؼاث كؼسمت ذؼالل سؼ يواث ماًَؼة         ًوىن كس حيسج ؤبن ثَجبٔ اهلعَحة اهلخـاكست ٕلجصام ظؼفلة جسؼًو

سذ كاهوان، ويه حِةل ثَجبٔ ٕاٍهيا تـغ اهلعاحل اهلخـاكؼست ًلؼصط مؼٌح ساتلة وجتاوسث كميهتا إلحٌلًَة اًسلف اىل

 امذَاساث  كري مربزت ٌَلري.    

يف حالث مثي ُشٍ  ؿىل اًلايض ادلزايئ ٔبن ٍىؼون مَؼٌلً ٕاهلامؼا واسؼـا ثرشؼوظ ٕاجؼصام ُؼشٍ اًعؼفلاث          

ثرشؼوظ إلجؼصام، مث ٔبن اسؼ خًداظ ايلاًفؼة  حىت ميىٌَ  اس خًداظ ايلاًفة ٔلن اندضافِا ل ًخبىٔت هلؼن ًؼُس مؼسزاكً 

ميىن ٔبن ًؼِص   من ذالل جس حُة كصاز اًرتدِط اهلضاز ٕاًََ ٔبؿالٍ
1
  . 

                                      
1
 82، ض 2011ؾٌلز توضَاف ، رشخ ثيؼمي اًعفلاث اًـمومِة يف ادلزائص ، حسوز ًٌَرش واًخوسًؽ اًعحـة اًثاًثة ،ٔبنخوجص  
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ة ابًرتدِط اطلي  7فلصت  6: ًلس كصن ثيؼمي اًعفلاث اًـمومِة يف اهلاذت  ساذساً  ٕاماكهَة اٌَّجوء ٕاىل ظفلة جسًو

 ٌَّواسم اهللعوذت . ًعسز يف صلك كصاز حيسذ تعفة حرصًة كامئة ارلسماث وا

ة ًعَحاث ذسماث ًوواسم         فٕارا ما دصحت اهلعَحة اهلخـاكست ؾن ُشٍ اًلامئة اذلرصًة ؤبجصمت ظفلة جسًو

كري وازذت يف ُشٍ اًلامئة مفؤذى رعل ٔبهنا معسث ٕاىل مٌح ٕامذَاس كري مربز ، ُشٍ ايلاًفة جضلك  اًؼصهن اهلؼاذي 

 ادلزايئ اًصحوغ ٕاىل اًلامئة اىلسذت ابًلصاز اًؼوسازي اهلضؼرتك وملازهؼة اًعَحؼاث دلصمية اىلاابت وابًخايل ؿىل اًلايض

ة وٕان اكهت نشعل فٕاهنا ختفي  هبا ، فبٔي ذسماث كري مشهوزت يف ُشٍ اًلامئة ل ميىهنا ٔبن حىون حمي ظفلة جسًو

 من وزاءُا مٌح ٕامذَاس كري مربز. 

DJD (Décompte Générale et Définitif)اندضاف اًىضؼف اٍهنؼايئ ًٔلصؼلال  ساتـًا :
1

اىلؼصز مؼن  

اهلرشف ؿىل ألصلال واطلي ٌسدٌس ٕاًََ يف اًفوحصت اٍهنائَة وإلحٌلًَة ٌَعفلة واطلي ٌضِس تبٔن ألصلال ٔبجنزث 

كدي اًرشوغ يف اهلياكعة
2

ة  فِيا ًؼِص  ، وكس فاق مدَلِا اًسلف اىلسذ وزمغ رعل حصزث ثضبهٔنا ظفلة اًدسًو

ؼسل ؿؼىل ٔبن اٌَّجؼوء اًصهن اهلاذي ٌَم حاابت حىت ًوو نيا يف مصحةل ايلاًعة  فِشا اًخلٍصص ًؼِص ادلصمية ٌَوحوذ ًو

ة مل ٍىن ٕال مٌاوزت ًخلعَة ادلصم فلط.   ًعفلة اًدسًو

اىلؼسذ  10 -236مؼن اهلصسؼوم  2فلؼصت  07فلصت ٔبذريت واهلاذت  05دصق الٓخال اهليعوض ؿَهيا يف اهلاذت  اثمًٌا :

ة فؼٕان تثالزة ٔبصِص م ن اتزخي اًحسٔب يف ألصلال  فٕارا جتاوسث اهلعَحة اهلخـاكست ُشا الٓخال ومل ثـس ظفلة جسًو

ة  تـحازت حصم مٌح امذَاس كري مربز كامئ ٔلن اًيعوض  اهلضاز ٕاٍهيا  ٔبؿالٍ اس هتَت لكِا فلصت ٔبخال ظفلة اًدسًو

ة ذالل زالزة   ..."ٔبصِص  3" ورمٌل ٍىن من ٔبمص فالتس من ٕاؿساذ ظفلة جسًو

ومؤذي رعل ٔبن اهلعَحة اهلخـاكست ٕان مل ثربم اًعفلة ذالل ُشا الٓخي فٕاهنؼا ثـمؼس ٕاىل مؼٌح ٕامذَؼاس كؼري        

 مربز ورعل إبظاةل ٔبمس  اًعَحاث وٕادفاهئا ؿىل اهلخـامَّي مـِا تلَة ثفعَي مٌجز اًعَحاث ًوحسٍ . 

ة ُؼو ٔبمؼص خؼائز من ذالل ذزاسة ُشٍ ادلزئَة ثوظَيا ٕاىل هدِجة ويه بٔ            ن اٌَّجوء   ٕاىل ظفلة اًدسؼًو

ًوىن ملِس ثرشوظ  فٕارا  ثـسث اهلعَحة اهلخـاكست ؿىل ٔبي رشظ فشعل ًؤذي ٕاىل كِام حصمية اىلاابت وابًخؼايل 

ؼو مؼا  فٕان ُشٍ ادلصمية ثعحح حصمية ثلٌَة ؿىل اًلايض ادلزايئ ٔبن ٌس خًدعِا من اًرشوظ اهلضاز ٕاٍهيؼا ٔبؿؼالٍ ُو

يا ًؼِص ُشا اًزتاوح تّي اًلاهون إلذازي حيمت ؿَََ إلهل ام هبشٍ اًرشوظ وذزاس هتا زمغ ٔبهنا راث ظاتؽ ٕاذازي ُو

 واًلواهّي اًـلاتَة.

                                      
1
ََة  2اهلـسل واهلمتم ابًلصاز اًوسازي زمق  1988-04-13اهلؤزد يف  17ي زمق ًلس تّي اًلصاز اًوساز   واىلسذ ًىِفِاث ذمازسة الاسدضؼازاث  2001اهلؤزد يف حًو

 . 7ق اًفٌَة يف اًحياء ، هَفِة ٕاؿساذ ُشا اًخلٍصص وكميخَ اًلاهوهَة يف ازحاث وس حة اجناس الاصلال، منورح من ُشا اًخلٍصص موحوذ يف اهلَّح
2
ومة ، اًعحـة اًثاهَة ؾرش    .158ض  2012ٔبحسن توسلِـة ، اًوخزي يف اًلاهون ادلزائصي ارلاض ، ادلزء ألول ذاُز
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 :كامئة اهلعاذز واهلصاحؽ

  اهلخضؼمن ثيؼؼمي اًعؼفلاث اًـمومِؼة، ادلًصؼست   2002ًوًَو  24اهلؤزد يف  250-02اهلصسوم اًصئايس زمق

 .2002ًوًَو  28زخي ، اًعاذزت تخا 52اًصمسَة اًـسذ 

  250-02اهلـسل واهلمتم ٌَمصسوم اًصئايس زكؼــم    2003-09-11اهلؤزد يف  301-03اهلصسوم اًصئايس زمق 

 55واهلخضمن ثيؼمي اًعفلاث اًـمومِة، حًصست زمسَة ؿسذ 

  02اهلـؼسل واهلؼمتم ٌَمصسؼوم اًصئؼايس زكؼــم   2008-10-26اهلؤزد يف  338-08اهلصسوم اًصئايس زمق-

 . 2008-11-09اًعاذزت تخازخي    62واهلخضمن ثيؼمي اًعفلاث اًـمومِة ،حًصست زمسَة ؿسذ   250

  250-02اهلـؼؼسل واهلؼؼمتم ابهلصسؼؼوم اًصئؼؼايس  2008-10-26اهلؼؼؤزد يف  338-08اهلصسؼؼوم اًصئؼؼايس زمق 

 179اهلؼاذت  اهلَلى مبوحؼة 2008-11-09، اًعاذزت تخازخي 62اهلخضمن ثيؼمي اًعفلاث اًـمومِة ، ح ز  ؿسذ 

 اًسازي اهلفـول 236-10من اهلصسوم اًصئايس 

  اهلخضمن ثيؼمي اًعفلاث اًـمومِة ، حًصؼست   2010-10-07اهلؤزد يف  236-10اهلصسوم اًصئايس زمق

 2010-10-07اًعاذزت تخازخي  58زمسَة ؿسذ 

  متم اهلخـَؼؼق ، اهلـؼؼسل واهلؼ  2006فرباٍؼص  20، اهلوافؼق  1427حمؼؼصم  21اهلؼؤزد يف  01-06كؼاهون زمق

 2006مازش  8اًعاذزت تخازخي  14ابًوكاًة من اًفساذ وماكحفخَ،ح.ز ، ؿسذ 

 اًىذة

  ،ٔبحسن توسلِـة، اًوخزي يف اًلاهون ادلزايئ ارلاض، حصامئ اًفساذ وحصامئ اهلال وألؾٌلل، حصامئ اًزتوٍص

 ،2ح 

 2011ضلوهَة ، ادلزائص ،ظحـة ،جس َري اهلضاًزؽ يف ٕاظاز ثيؼمي اًعفلاث اًـمومِة، ذاز ارل دصَش اًيوي 

 رشخ ثيؼؼؼؼؼمي  ؾؼؼؼؼٌلز توضؼؼؼؼَاف ،

 2011اًعفلاث اًـمومِة يف ادلزائص ، حسوز ًٌَرش واًخوسًؽ اًعحـة اًثاًثة ،ٔبنخوجص 

  اهلشهصاث 
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  ٔهؼؼصوز مؼؼريايم، اًسؼؼـص يف اًعؼؼفلاث اًـمومِؼؼة، مؼؼشهصت ماحسؼؼ خري يف اذللؼؼوق، فؼؼصغ اصلوةل واهلؤسسؼؼاث ب

 2008-2007ة ادلامـَة اًـمومِة، خامـة ادلزائص، اًس ي

  حسيون سومِة، ٕاحصاء اًرتايض يف كاهون اًعفلاث اًـمومِة ابدلزائص، مشهصت ماحسؼ خري يف اذللؼوق، فؼصغ

 2013-2012، اًس ية ادلامـَة 1كاهون ألؾٌلل، خامـة ادلزائص 

 اهلصاحؽ ابٌَلة اًفصوس َة:

 Boulifa (B), Marchés. Publics, volume 1. Berti 2013.. 

 P.Martini " Marches Publies Et Deontologie " N° 30-02-1997  
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 س خلالل ٔبؾضاء اًربهلان يف ادلزائصإ ضٌلانث 

 ألس خارت/هؼؼوال ًعَؼج،ٔبسذـارت مساؾـست " بٔ "       

 خامـة سىِىست        

 ملسمـــة 

ٔبدعص سَعاث  اصلوةل  ورعل ٔلهنا يه ميثي اًربهلان يف ألهؼمة اهلـارصت اًسَعة اًدرشًـَة ،ويه ثـس ٔبمه و 

اًسَعة اًدرشًـَة مٌاظ ُشٍ زوسو" اًيت متازش مؼِص اًس َاذت اًضـحَة اًيت حمتخؽ هبا ألمة ،طلعل ٕاؾخرب "

ا " ٕاحسى اًسَعاث اًـامة يف اصلوةل اًيت جية بٔن خيوًِا اًضـة هلن ُو  موهخُسىِو"اًس َاذت ،نٌل ٔبؾخرُب

صى " ٔبن اًربهلان هل ذوز رمم يف اًخـحري ؾن اهلعاحل اًـامة يف ٕاًعال ما هيم  انزذ هًصم"جصٔبكسز ؿىل اًلِام هبا ،ٍو

اًضـة ٕاىل اذلىومة ،ٔلن اذلىومة وحسُا كري كاذزت ؿىل الاحاظة جلك ما ًٍصسٍ اهلواظيّي 
 1 

ـخرب ٔبؾضاء اًربهلان مه اًفاؿَّي ألساس َّي يف ُشٍ اهلِمة  هؼصا ذلجم ُشٍ ألماهة اًثلِةل  اهل َلات ؿىل ؿاثلِم ًو

،طلعل لتس من ثوفري ما ًضمن هلم اس خلالًَهتم مبا ميىهنم من ذمازسة رمارمم جلك ظسق و ٔبماهة تـَسا ؾن بٔي 

مؤ ص ذازيج سواء من كدي اًياددّي ٔبو ألحزاة اًيت ًًمتون ٕاٍهيا ،ٔبو من اًسَعة اًخيفِشًة اًيت حتخىص لك 

 ة اًدرشًـِـة.اًوسائي اًلاهوهَة واهلاذًة ولاهبة اًسَع

فِي وفّص اهلرشغ ادلزائصي ما ٍىفي من اًوسائي واًضٌلانث ٔلؾضاء اًربهلان مبا حيلق اس خلالًَهتم ؾن اًسَعة  

 اًخيفِشًة ؟  

 ًإلخاتة ؾن ُشا إلصاكل كسميا ُشٍ اهللاةل ٕاىل مدحثّي :

يا فَِ اًضٌلانث اًلاهوهَة   اهلححر ألول : ثياًو

 َِ اًضٌلانث اهلاذًة اهلححر اًثاين : ثياوًيا ف 

                                      
 
1 

ايس و ٔب ٍص ؿىل رممة اًربهلان اًدرشًـَة و اًصكاتَة ، ذزاسة ملازهة تّي اًيؼم اًوضـَة و  اًدرشًـَة الاسالمِة ذ / ظربي خَيب ٔبمحس ؾحس اًـال ،ارلساغ اًسَ 

 .18ًلكَة اذللوق ،خامـة اهليعوزت  مس خلدي اًيؼام اصلس خوزي ٌَحالذ  ،ض  14متص اصلويل ،اهلؤ 
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 اهلححر ألول : اًضٌلانث اًلاهوهَة 

ٔبكص اهلؤسس اصلس خوزي وألهؼمة اصلاذََة ًلصفيت اًربهلان ٍلوؿة من اًضٌلانث اًلاهوهَة ًضٌلن اس خلالًَة  

ة اًربهلاهَة  هنا وتّي رمام و ؿسم ازلؽ تُٔبؾضاء اًربهلان ،وحمتثي ُشٍ اًضٌلانث يف اذلعاهة اًربهلاهَة و اًخفصػ ٌَـضًو

ة اًربهلاهَة ، واًخرصحي ابهلمخَاكث حفاػا ؿىل حسن ألذاء اًربهلاين ،  ووػائف ٔبدصى ثدٌاىف مؽ اًـضًو

 وسًذوىل ثفعَي ُشٍ  اًضٌلانث من ذالل ثلس مي ُشا اهلححر ٕاىل معَحّي: 
 
 اهلعَة ألول :اذلعاهة اًربهلاهَة  

ا حتت اجتِت اصلساثري اهلـارصت ٕاىل وضؽ ضٌلانث حتفغ  ٌَسَعة اًدرشًـَة اس خلالًَهتا حىت ل ًلؽ ٔبؾضاُؤ

اًخسذي ،ذما جيـي اًيائة حصا يف اختار موكف،ٔبو إلذلء جصٔبًـَ يف ٔبزياء ذمازس خَ ًـمهل اًربهلاين ظائةل اٍهتسًس ٔبو 

 يف سخِي حتلِق اهلعَحة اًـامة ذون هتَة  .

ٔبؾضاهئا،حبَر ًؤذون وػائفِم تـَسا ؾن لك ما وحصظا من اصلس خوز ادلزائصي ؿىل ضٌلن اس خلالًَة كصازاث  

ا، هط اصلس خوز ؿَؼى ؾـسم مسؤوًَة اًيائـة ٔبو مؤاذشثَ ثسخة  ًؤ ص فهيا سواء من كدي اذلىومة ٔبو كرُي

ت جيًصة ٔبو دعااب ًَلَِ ، متخـا ابذلعاهة اًربهلاهَة اًيت جس خَزم ؿسم ثـعَهل ؾن ٔبذاء  موكف ًحسًَ ٔبو ثعًو

وحٌلًخَ من بٔي ٕاحصاء هَسي كس ًخزش ضسٍ تلعس اذلََوةل تٌَُ وتّي إلظالغ ابهلِام  واحداثَ  اًربهلاهَة ،

 اهليوظة تَ ، ذاظة ٕارا اكن رعل تخستري من اًسَعة اًخيفِشًة .

فاذلعاهة اًيَاتَة يه اًضٌلهة اًيت ثدِح ٌَيائة حًصة اًخحصك ًَمتىن من الاضعالغ مبلذضَاث وػَفذَ  

ل،ؤبذاء اًواحداث اهلَلات ؿىل ؿاثلَ مبوحة هعوض اصلس خوز يف ػي مٌاؿة يف حو من اذلًصة والاس خلال

 كاهوهَة اس خثٌائَة .
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وحصثحط اذلعاهة اًربهلاهَة تعحَـة اصلميلصاظَة اٍمتثَََة     
 1

، فاًربهلان سَعة مس خلةل ًىوهَ مٌحثلا من اًضـة 

اًربهلاهَة اًفصوس َة يف ؾِس مَىِة  تعًصق الاهخزاة اذلص، ًولس ؿرب ؾن ُشا الاجتاٍ ٔبحس ٔبكعاة اهلٌلزسة

تبٔن اهليرب ل ًخلاىض ٕال بٔمام اًربهلاناهلبٔزوزت "  جلكمخَ    dralloc  - reyorًوًَوش 
 2 

 
ة :ؿىل ٔبهنا مض خلة من اًفـي حعن، حيعن حتعَيا، اذلعن  و ثـصف اذلعاهة اًربهلاهَة من اًياحِة اٌَلًو

اًوظول اىل حوفَ ٔبو حمخواٍ ٔبي اهليؽ واذلعن ُو يف ماكن ذمخيؽ ل ميىن 
3 

ٔبما من اًياحِة الاظعالحِة :يه مععَح كاهوين ؾصف يف اًلاهون اًصوماين واكن ًلعس تَ إلؾفاء اًرضًيب 

l’esconeration d’impots فلس اكن ًليض إبؾفاء ألصزاض اطلٍن ًؤذون ذسماث خََةل ٌضلوةل بٔو ،

ًؤذون رميا مـَية ابٕلؾفاء من اًرضائة اهللصزت 
4
 

1963ًولس هعت اصلساثري ادلزائًصة ؿىل اذلعاهة اًربهلاهَة تساًة من ذســـخوز  
5
1976ذس خوز 

 6
ذس خوز  

1989 
7 

 1996و ذس خوز 
8 

هط ؿىل حعاهة جصهلاهَة، تسل من حعاهة   1996واهلالحغ ٔبن ذس خوز 

خواُا ل ختخَف ؾن هَاتَة،ورعل ثسخة وحوذ قصفذّي ٌُل : اولَس اًضـيب اًوظين،وجمَس ألمة،ويه يف حم 

1989هعوض ذس خوز 
 9 

                                      
1 

الٔمٌَة ، ومن رعل  وضبٔث  اصلميلصاظَة اٍمتثَََة يف جًصعاهَا حِر تسٔبث يف ظوزت مجـَاث وجماًس اسدضاًزة اكن ًـلسُا اهلغل ًالس خئٌاش  جصبهٔيا يف اهلسائي

 ًف  من  الارشاف وزخال اصلٍن وزخال اًخاح.اولَس اًىدري اطلي  اكن ًخبٔ 

اس َة اهللازهة، ادلزائص، اًعحـة   .65، ض  1993، ذًوان اهلعحوؿاث ادلامـَة  ادلزائص ، 02ٔبهؼص ذ/ ثُسري ؾواذ، حمارضاث يف اًيؼم اًسَ 
2 

هؼمة اصلاذََة ٌَربهلاانث اًـصتَة ، مًضوزاث مداذزت اًخمنَة ٔب/ ؿسانن حمسن ػاُص، حلوق اًيائة وواحداثَ يف اولاًس اٍمتثَََة اًـصتَة ، ذزاسة ملازهة ًلٔ 

149ض    2007اًربهلاهَة يف اهليعلة اًـصتَة اًخاتـة ًربانمج الادم اهلخحست إلمنايئ  
 

3 
120، ذاز ٕاحِاء اًرتاج اًـصيب، تريوث، ذون س ية ظحؽ ، ض3، ظ14اجن مٌؼوز ، ًسان اًـصة ، حزء 

 

4 
. 237، ض  1999ؾَي ارلَفى ، ضٌلانث ؾضو اًربهلان ، ذزاسة ملازهة، زساةل ذنخوزاٍ، خامـة اًلاُصت ٕاسٌلؾَي ؾحس اًصمحن ٕاسٌل

 

5
.1963من ذس خوز   32، 31اهلواذ :  

 

6 
اهلواذ :
 

 .  1976من ذس خوز   139، 138، 137

 
7 

اهلواذ :
 

 . 1989من ذس خوز  105،  103،104
8  

اهلواذ :
 

.1996من ذس خوز  109،110،111
 

 9  
ٍىون ٕال مس ئول ؾن سز اًخشنري ٔبن مسًول اذلعاهة اًربهلاهَة مسًول واسؽ ، وٌس خـمي يف ص ىت اهلَاذٍن : فذلص اصلساثري ؿاذت حعاهة زئُس ازلِوزًة ٕار ل جي

 ٍصحىهبا ٔبزياء ثبٔذٍهتم ًوػائفِم يف تضلان الٔفـال اًيت ميىن وظفِا ابرلَاهة اًـؼمى ، واتزت ثـين اذلعاهة إلفالث من ثعحَق كاهون اًـلوابث ابًًس حة ٌَجصامئ اًيت
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نٌل هعت اًلواهّي ادلزائًصة ؿىل ُشا اهلععَح،من تُهنا اًلاهون ارلاض حبلوق وواحداث ورمام ؾضو  

 110-109ٍمتخؽ ؾضو اًربهلان ابذلعاهة اًربهلاهَة ظحلا ٌَمواذ مٌَ "  14، اطلي هعت اهلاذت  01/01اًربهلان زمق 

لة ٔبهَ ل ميىن اًخحسج ؾن حعاهة جصهلاهَة، ٕال يف ػي اًخـسذًة اذلزتَة اًيت ثًضبٔ واذللِ من اصلس خوز 111من 

ؾهنا ٔبحزاة ائخالفِة و ٔبحزاة مـازضة فٌواة الئخالف اذلىويم مـازضهتم حمسوذت ٔلن الاًزتام اذلزيب ًفصط 

 ؿَهيم اًخبًَٔس واًخعًوت الاجيايب ذامئا ؿىل لك ما ثلسمَ اذلىومة ٌَربهلان.

زكاجهتم ل حىون حًصئة ول دساؿة يف اًيلس اًعازم ٔلؾضاء اذلىومة وادلِاس اًخيفِشي ٕان مه  نٌل ٔبن 

مازسوا ُشا اذلق اصلس خوزي،ؾوكدوا ابًخبٔذًة اذلزيب ٔبو حصموا من اًرتحش ٌَـِست اهلواًَة  فال ًـلي ٔبن ًلامص 

 .ة مصحية اًيائة مٌاضي مباكهخَ ، وولئَ اذلزيب ذاظة ؾيسما ٍىون اذلزة رو ٔبكَحَ

ٔبما هواة اهلـازضة،ل حصتعِم ابذلىومة وادلِاس اًخيفِشي ٔبي ؿالكة ،ول ًلِسمه ٔبي اًزتام فِم اطلٍن      

ميازسون اهلـازضة اًفـََة، ومه اطلٍن حيخاحون فـال ذلعاهة جصهلاهَة ٌَمواهجة اىلمتةل مؽ ادلِاث اًيت ثخـازط 

ًوسازت ، ٔبحصاة اًيفور و ٔبزابة اًـميمعاذلِا كري اهلرشوؿة مؽ وضاظ اًيائة مثي ا
1
واذلعاهة يه ضٌلهة  

ًوُست امذَاس 
2
ة ًوُس ؾن الاهخزاة  ومن مث فٕان ؾضو جمَس ألمة ٍمتخؽ هبا،   انجتة ؾن اٍمتخؽ تعفة اًـضًو

اًصئايس اهلـّي، مثٌَل ٍمتخؽ هبا تلِة ٔبؾضاء اًربهلان اهليخرحون من هواة اولَس اًضـيب  1/3وٕان اكن مضن 

وظين، ول ميخس ُشا اهلحسٔب ٕاىل كري ٔبؾضاء اًربهلان من اهلوػفّي يف اًربهلان ٔبو اًوسزاء من كري ألؾضاء بٔو اً

اًسىصثرٍين ٔبو اًلصابء ذمن ٌس خسؾهيم اًربهلان ًسٌلغ بٔكواهلم ؿىل سخِي الاسدضازت
 3 

 

 

                                                                                                                        
َة ، نشعل اذلعاهة اًيت ٍمتخؽ هبام مثَوا اصلول الاحٌحَة حىت ٌس خعَـوا ٔبو ً ؤذوا وػائفِم ذون ؿائق ،  ٔبحٌحَة ، اكذلعاهة اًيت حمتخؽ هبا ٔبؾضاء اهليؼٌلث اصلًو

 ة .نشعل اذلعاهة اًيت ٍمتخؽ هبا اىلامون ٔبمام اىلامك ، وحًصة اًعحاف

سواح ،ٔبهؼص / ؾامثن نٌل ًعَق ؿىل اذلعاهة اًـائََة،ٔبي الٔؾفاء من اًـلاة ابًًس حة ٌَجصامئ اًيت حصحىة تّي ٔبفصاذ الزٔست اكًرسكة تّي الٔظول واًفصوغ والا

  . 13، ض  2002، اًعاذزت تخازخي سخمترب  02ذصُضة ، اذلعاهة اًربهلاهَة وثعوزُا ، جمةل اصلزاساث اًلاهوهَة ، ؿسذ 
 

1 
 2003، 02ـيب اًوظين ، ؿسذ ظاحل ٔبتو جىص، ثبٔزري اذلعاهة اًربهلاهَة ؿىل وضاظ اًيائة اًربهلاين ادلزائصي من واكؽ اهلٌلزسة ، جمةل اًيائة  ادلزائص، اولَس اًض

 . 48، ض 
2
سٍ ف   و ما ل هًؤ و ما رُة ٕاًََ الاس خار / ؾحاش خماًَف اطلي ٕاؾخرب ٔبن اذلعاهة يه امذَاس ، ُو  َِ ، ٔبهؼص: ُو

 . 44، ض  2003ٔب/ ؾحاش خماًَف، اذلعاهة اًربهلاهَة جمةل اًيائة ، ادلزائص، اولَس اًضـيب اًوظين، جمةل اًيائة ، اًـسذ اًثاين  اًس ية الٔوىل،  
3 

 .81ٔب/ اسٌلؾَي ؾحس اًصحٌلن اسٌلؾَي ارلَفى ، زساةل ذنخوزاٍ ساتلة ، ض 
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 ؼ بٔهواغ اذلعاهة اًربهلاهَة 1

اهَة ثيلسم ٕاىل كسمّي: : حعاهة موضوؾَة ضس الٓزاء اهلـّسل فان اذلعاهة اًربهل 1996ظحلا صلس خوز  

و ًؤذي وضاظَ ابولَس اًيَايب ويه معَلة وحعاهة ٕاحصائَة ضس إلحصاءاث  وألفاكز اًيت ًـرب ؾهنا اًيائة ُو

ادليائَة اًيت كس ثخزش ضس اًيائة ويه مؤكذة
  1 

اذلعاهة اهلوضوؾَة  خشوزُا يف جتس   l’irresponsabilité parlementaire ؼ اذلعاهة اهلوضوؾَة :ٔب/ 

ؾرش، ثـصط اًيواة هلالحلاث كضائَة، ثسخة  17وحىت اًلصن  14اًلاهون إلجنَزيي ففي اًفرتت من اًلصن 

اكرتاحاث ظسزث مهنم ، وكسز اهلغل ٔبهنا ماسة حبلوكَ، ٔبو ٔبكوال ؿربوا ؾهنا وهَفت ؿىل ٔبهنا س حا يف اًيؼام 

، 1688ابذلعاهـة اهلوضوؾَة ٔلؾضاهئا فٕان ُشٍ اًضٌلهة مل ثخلصز ٕال س ية  اهلَيك، وابًصمغ من معاًحة اولاًـس

مـَية حًصة اًالكم واهلياكضاث ذاذي اًربهلان ل ميىن ٔبن  Bill of rightsحِامن ظسزث وزَلة ٕاؿالن اذللوق 

ثعصخ ؿىل ٔبي حموكة ٔبو ٔبي مىــان دــازح اًربهلان 
2 

ًوهَو  23ويف فصوسا ٔبظسزث ازلـَة اًخبٔسُس َة يف 

مصسوما ًليض تـسم حواس مالحلة اًيائة ؾن ٔبكواهل ٔبزياء ٔبذاء واحدَ اًيَايب وثواحصث اصلساثري  1789

واًدرشًـاث اًخاًَة ؿىل احذضان اهلحسٔب مبا يف رعل اصلس خوز اذلايل 
3
.

 

هواة اًربهلان  امذَاس ذس خوزي ميٌؼؼؼؼح ٔلؾضــاء ٔبو مبحسبٔ ؿسم اهلسؤوًَة،واذلعاهة اهلوضوؾَة ٔبو ما ٌسمى      

يك ًحارشون وػائفِم ؿىل ٔبهكي وخَ، و ٔبكصث هبسف حٌلًة حًصة اهلياكضاث اًربهلاهَة، و ٕااتحة اًفصظة 

ًٔلؾضاء واًيواة ٌَخـحري ؾن بٓزاهئم ثـحريا حصا، ذون ٔبن خيضوا اهلساءةل اهلسهَة ، ويه مذـَلة ابًيؼام اًـام فال 

 .droit subjectif، ًوُست حلا رسعَا objectifجيوس اًخياسل ؾهنا فِيي حعاهة موضوؾَة 

                                      
1  -  

Fatiha benabbo  kirane, droit parlementaire algérien ,office des publications universitaire , tome 01 , edition 2009 

,page 137  
  

 2  
ايس و اصلس خوزي ، اهلمَىة الٔزذهَة اًِامشَة ، اًعحـة اًثاهَة  ذاز اًثلافة ًٌَرش ،  1992 واًخوسًؽ ، ذ/ َلس سَمي َلس قزوي ،  اًوخزي يف اًخيؼمي اًسَ 

.129ض 
 

 3 
 ؿىل : 1958من اصلس خوز اًفصويس ًس ية   01فلصت  26ثيط اهلاذت 

 Aucun membre du parlement ne peut être pour suivi, recherche, arrêté, détenu ou jugé à 

L’occasion désopilions ou votes émis par lui dans l’exercice des ses fonctions 
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نٌل ٔبظَق ؿَهيا اًحـغ اظعالخ اهلياؿة اًربهلاهَة ، ؿىل اؾخحاز ٔبهَ ًفغ ٔبمع من اذلعاهة اًربهلاهَة،ًىن         

اًفلَ اهلرصي ٍصى ٔبن اظعالخ ؿسم اهلسؤوًَة ٔبذق من اهلياؿة اًربهلاهَة واذلعاهة اهلوضوؾَة، فِو ٔبنرث حتسًسا 

اهلععَحّي الٓدٍصن ومٌـا ٌَخسو ذكة من 
 1 

 
" اذلعاهة مـرتف هبا  1996من ذس خوز  109و يف ادلزائص فِشٍ اًضٌلهة ملصزت مبوحة اهلاذت     

ٌَيواة ؤلؾضاء جمَس ألمة مست هَاجهتم  ورممهتم اًربهلاهَة ول ميىن بٔن ًخاتــوا بٔو ًوكفوا ؿىل اًـموم،ل ميىن 

ئَة بٔو ٌسَط ؿَهيم بٔي ضلط ثسخة ما ؿربوا ؾيَ من بٓزاء بٔو ما ثَفؼوا تَ من بٔن حصفؽ بًٔة ذؾوت مسهَة بٔو حزا

  م بٔو ثسخة ثعوٍهتم  ذالل ذمازسة رمارمم اًربهلاهَة " .

و ًخضح ًيا من اًفلصت اًثاهَة من ُشٍ اهلاذت ، ٔبن اذلعاهة اًيت ٍمتخؽ هبا اًيواة و ٔبؾضاء جمَس ألمة يه        

حِر اهلوضوغ ول حسوذ ًِا ٕال يف حسوذ اٌََاكة وواحة إلحرتام ، حِر ٔبهنا من  Absolueحعاهة معَلة 

جضمي ؿسم اهلساءةل اهلسهَة وادليائَة ؾن لك ما ًعسز ؾن اًيائة اًربهلاين من ٔبكوال ٔبو ٔبفـال ٔبو ثرصحياثَ يف 

ا ٔبو تَاانث اكرتة، مساذالثَ ، ٔبو ثـََلاثَ، ٔبو الاس ئةل اًيت ًوهجِا ٌَحىومة و ٕان ثضميت مـَوماث مداًف فهي

ولك ثـدـري رممـا تَـف، وٕان نـان سـحا بٔو كشفا،ٔبو لك ما ًـخرب حصمية ًيط ؿَهيا كاهون اًـلوابث ٕارا ازحىهبا كري 

اًيائة، ورعل هبسف تـر اًعمبٔهٌُة واًضجاؿة يف هفس ؾضو اًربهلان ٔبزياء ثبٔذًة معهل 
 2
 

وضوؾَة ل قىن ؾيَ ٌَيائة، فاحنساز ثغل اًضٌلهة وؿَََ ًخضح ٔبن الاس خؼالل مبؼةل ؿسم اهلسؤوًَة اهل 

ٕاىل اًرتذذ ٔبو حىت الامذياغ ؾن الاصرتاك يف اهلياكضاث، ٔبو ٕاتساء  -دض َة اهلس ئوًَة  –س َسفؽ ؾضو اًربهلان 

الاكرتاحاث ٔبو كري رعل من ألوضعة اًيَاتَة، ذاظة و ٔبن اهلياد اسلايس اطلي ٌسوذ اًيلاص اًربهلاين ًوفص 

ٌَخجاوس يف اًخـحري اطلي كس ًلؽ حتت ظائةل اًلاهون،ومٌَ فٕان ختَف مدسبٔ ؿسم اهلسؤوًَة  ًـصط  تُئة ظاذلة

وضاظ اًربهلان ًيوغ من اًضَي ٔبو ازلوذ
 3  

                                      
1  

اس َة و اًلاهون اصلس خوزي ،  ذزاسة حتََََة ٌَيؼام اصلس خوزي اٌَحياين ، ،  تريوث ، اصلاز ادلامـَة ذ/ ٕاجصاُمي ؾحس اًـٍزز ص َحا  ، اًوخزي يف اًيؼم اًسَ 

  353ض  ًٌَرش،  ذون اتزخي ظحؽ،
 

2 
. 70ٕاسٌلؾَي ؾحس اًصحٌلن ٕاسٌلؾَي ارلَفي ، زساةل ذنخوزاٍ ساتلة ، ض 

 

3 
.276ض ، 2006ين ،ذزاسة هلسًة حتََََة ، لكَة اذللوق، خامـة اًلاُصت ،ذ/ فذحي فىصي، اًوخزي يف اًلاهون اًربهلا
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ؾصف ُشا اًيوغ من اذلعاهة يف فصوسا مٌش  l'inviolabilité parlementaireاذلعاهة إلحصائَة  : ة /  

، مث هط ؿَََ يف اهلاذت 1790ًوهَو  26ز ازلـَة اًخبٔسُس َة اًعاذز يف وكت تـَس وسخِا ، فلس هط ؿَََ كصا

، مث ثواىل اًيط ؿَََ يف اصلساثري اًفصوس َة ، 1875ًوًَو  16من اًلاهون اصلس خوزي اًفصويس اًعاذز يف  14

1958حىت اصلس خوز اًعاذز يف ًس ية 
 1 

 
 س، ويه ثـصف ابمس حًصة ؿسم اًلدغ ؾصفت اذلعاهة ضس إلحصاءاث ادليائَة يف اجنَرتا مٌش وكت تـَ

 free dom from arrest  40ويه ثـين ؿسم حواس اًلدغ ؿىل ؾضو اًربهلان ٔبزياء اهـلاذ اًربهلان،وهلست 

ًوما من اىهتاء اصلوزت اًربهلاهَة، وكس ٔبظحح مدسٔب ٔبساس َا ٔلؾضاء اًسَعة اًدرشًـَة  40ًوما كدي الاهـلاذ وتـس 

. 

ءاث ادليائَة، ثـين ؿسم حواس اختار ٔبًة ٕاحصاءاث حٌائَة ضس ٔبي ؾضو من ٔبؾضاء فاذلعاهة ضس إلحصا    

اًربهلان سواء اكهوا مٌخرحّي ٔبو مـَيّي، ٕال تـس اذلعول ؿىل ٕارن من اولَـس اًخاتـؽ ًـَ اًـضو فاهللعوذ هبشا 

صحىهبا،وٕامنا اًلصط ُو اًيوغ من اذلعاهة ًُس نٌل ًفِمَ اًحـغ دعبٔ حٌلًة اًـضو من هخاجئ ادلصامئ اًيت كس ٍ

ٔبذش موافلة اولَس ؿىل اختار إلحصاءاث اًلاهوهَة ضس ٔبؾضائَ كدي اًرشوغ فهيا، فِيي ثبٔحِي إلحصاءاث 

ًوُست ٕاؾفاء ،فٕارا زفـت اذلعاهة ضس إلحصاءاث اهعَلت اًيَاتة اًـمومِة يف حتًصم اصلؾوى اًـمومِة
 2.

 

َة يه امذَاس وػَفي ملصز هلعَحة اًربهلان ضٌلان لس خلالل وجيمؽ اًفلَ اصلس خوزي،ؿىل ٔبن اذلعاهة إلحصائ 

ٔبؾضائَ يف مدارشت وػائفِم اًيَاتَة يف اًخـحري ؾن ٕازاذت ألمة، تـس اختار ٔبًة ٕاحصاءاث ضسمه حتول تُهنم وتّي 

شٍ اًضٌلهة ملصزت ٌَمعَحة اًـامة ، فال جيوس ٌَـضو اًخياسل ؾهنا ٕال تـس موافلة اولَس ؤبهنا  حتلِق اًلصط،ُو

مذـَلة ابًيؼام اًـام وجيوس اٍمتسم هبـا ٔبمـام هجاـت اًخحلِق ٔبو الهتام ٔبو اىلاهكة ، وجيوس اٍمتسم هبا يف ٔبًة 

 مصحةل حىون ؿَهيا اصلؾوى .  

                                      
1
 Soulier Gérard, l'inviolabilité parlementaire en droit français , 1966,p56  

 

2 
 .48ظاحل ٔبتو جىص ، ملاةل ساتلة ، ض 
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وهتسف ُشٍ اذلعاهة اىل متىّي اًيائة  من اهلضازنة يف حضوز ٔبصلال اولَس وحٌلًة ٔبؾضاء اًربهلان من     

م ، هبسف مٌؽ اًسَعة اًخيفِشًة من ادذالق حصامئ مـَية ووس هبا ٕاىل ٔبؾضاء اًربهلان هكربز اًىِس اًس َايس هل

ًِا ٌَلدغ ؿَهيم وسـَا مهنا ٕلتـاذمه ؾن خَساث اًربهلان لس امي ٕارا اكن اًـضو من ألؾضاء اطلٍن ًخزشون 

موكفا مـاذاي ًِا 
1 

من  110اًيوغ من اذلعاهة ، فلس هعت اهلاذت وابًصحوغ اىل اصلس خوز ادلزائصي ، جنس ٔبهنا هعت ؿىل ُشا 

" ل جيوس اًرشوغ يف مذاتـة انئة بٔو ؾضو جمَس الامة ثسخة حٌاًة بٔو حٌحة، ٕال ؿىل ٔبهَ  1996ذس خوز 

تدٌاسل رصحي مٌَ بٔو إبرن حسة اذلاةل من اولَــس اًضـدؼؼؼي اًوظٌؼؼؼي ٔبو جمَس الامة،اطلي ًلصز زفؽ 

 " .اذلعاهة ؾيَ تبٔكَحَة بٔؾضائَ 

ة اًربهلان   اهلعَة اًثاين :اًخفصػ ٌَـضًو

ة اًربهلاهَة،ُو متىّي ؾضو اًربهلان من اًلِام توػَفذَ اًيَاتَة ذون مـوكاث حتول تٌَُ وتّي   اًخفصػ ٌَـضًو

ة اًربهلان ل ًـين ؿسم كِام اًـضو تبٔي معي بٓدص خبالف  اًلِام هبشٍ اهلِمة ؿىل ٔبهكي وخَ ، فاًخفصػ ًـضًو

يب،وٕامنا ثفصػ اًـضو ؾن اًلِام توػَفذَ ًخـازط صلَِا مؽ ملذضَاث اًيَاتة، طلعل جنس ٔبكَة اًـمي اًيَا

اصلساثري،ل جتزي ٌَـضو يف اولاًس اًيَاتَة ذمازسة اًوػائف اًـامة اًيت ختضؽ ًس َعصت اًسَعة اًخيفِشًة ٔبزياء 

شا تيط اهلاذت  ة اًيَاتَة  ُو  100ٌٌَلذت  2014ـسًي اصلس خوزي من مرشوغ اًخ 02فلصت  27مست صلهل ٌَـضًو

جية ؿىل ؾضو اًربهلان بٔن ًخفصػ لكَة هلٌلزسة ؾِسثَ، من ذالل حضوزٍ اًفـًل ٔبؾٌلل اًيت ثيط ؿىل ٔبن " 

 اًربهلان،

   حيسذ اًلاهون اًـضوي هَفِاث ثعحَق ُشٍ اهلاذت".

                                      
 1 

شعل ٔبهؼص : ذ/ حمسن ذََي  اًلاهون اصلس خوزي واصلساثري اهلرصًة ، ، ن 241ٔب/ ٕاسٌلؾَي ؾحس اًصحٌلن اسٌلؾَي ارلَفى، زساةل ذنخوزاٍ ساتلة ، ض 

 . 369، ض  1996الاسىٌسًزة ، ذاز ادلامـة ادلسًست ًٌَرش ، 
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ت وؿس ووؾَس اًسَعة ورعل حىت ل ٍىون اًـضو حتت س َعصت اًسَعة اًخيفِشًة،ذما ًؤ ص ؿىل اس خلالهل حت

 اًخيفِشًة.

ة اًربهلاهَة جيس ٔبساسَ يف ضٌلن اس خلالل اًـضو يف ٔبذاء وػَفذَ ٕال ٔبهَ ًـس ضٌلهة  وٕان اكن مدسٔب اًخفصػ ٌَـضًو

ة  ٌَربهلان يف ؿسم س َعصت اًسَعة اًخيفِشًة ؿَََ ، ومن ُيا جنس اًفلَ كس ؿازط مسبةٔل ازلؽ تّي اًـضًو

ة ٌَـةل راهتا،ٕال ٔبهَ وٕان اكهت اصلساثري كس كصزث مدسبٔ ثفصػ ؾضو اًربهلان ل ثخـازط اًربهلاهَة واًوػَفة اًـام

ة يف اًربهلان ٕارا اكهت ُشٍ اًوػائف ٍمتخؽ ٔبحصاهبا ابلس خلالًَة ، ٔبو ثلصز كواهُهنم  واًلِام توػَفة اًـضًو

ٕال ٔبن اصلساثري ٕادذَفت يف صبٔن  ضٌلانث هلم يف اًلِام تبٔؾٌلهلم حبَر ل جتـي ٌَسَعة اًخيفِشًة ؿَهيم سَعاان،

ة ، تُامن زحج اًحـغ اس خلالل  حتسًس ُشٍ اًوػائف ، فدـضِا ضَق من حسوذ اهلحسبٔ ؿىل حساة اًـضًو

ة ضٌلان هل ًووػَفذَ اًـضو فضَق من هعاق اًوػائف اًيت جيوس ازلؽ تُهنا وتّي ذمازسة اًـضًو
 1
 

ة اًربهلان  ٍلوؿة من اهلربزاث ًخفصػ اًـضو ٌَلِام ابًوػَفة اًربهلاهَة  ًلس ساق اًفلَبٔ / مربزاث اًخفصػ ًـضًو

 حمتثي ٔبمهِا يف : 

ًصة هل ، تـسم ؼ ضٌلن اس خلالل ؾضو اًربهلان  1  ًـس ثفصػ ؾضو اًربهلان ٌَلِام ابًوػَفة اًربهلاهَة ضٌلهة حُو

ىون دضوغ ٕلزاذت اًسَعة اًخيفِشًة، فامي ًو اكن صاكال ًوػَفة ؿامة جتـي مٌَ اتتـا ً  ِا، ذما خيي ابس خلالهل،ٍو

هل ٔب ص سَيب ؿىل اًربهلان يف ٍلوؿَ ولس امي فامي ًو اكن ؿسذ اهلوػفّي هحريا، فال صم ٔبن اًـضو سوف خيادلَ 

ت ضس مرشوؿاث اًلواهّي اهللسمة من اذلىومة، ٔبو ٔبن ًخلسم تبٔس ئةل ٔبو  اًرتذذ نثريا كدي ٔبن ًلسم ؿىل اًخعًو

ون جصضا اًسَعة اًخيفِشًة ؾيَ ، ٔلن اًـضو اس خجواابث متس من س َاذهتا، ل س امي ؤبن مس خلدهل اًوػَفي مُص

اهلوػف ٍىون موكفَ ٔبنرث ضـفا من اًيائة كري اهلوػف فألذري ميازش معهل ذون ٔبن خيىش زذ فـي من 

 خاهة اًسَعة ؿَََ تـىس ألول. 

رتكِة، هبسف ؿسم زكاجهتا ابهلاكفبٓث واً فَُس من اهلسددـس ٔبن ثلصي اذلىومة اًـضو اهلوػف صلهيا 

و ما ًـوذ ابًسَة ؿىل اًوػَفة اًربهلاهَة واهلوافلة ؿىل لك مضاًزؽ كواهُهنا ُو
  2 

ة  ،نشعل ٔبن ازلؽ تّي اًـضًو

                                      
1 

 .134ذ/ ٕاسٌلؾَي ؾحس اًصحٌلن ٕاسٌلؾَي ارلَفى، زساةل ذنخوزات ساتلة، ض 
2 

، ومن  1834ٕاىل  1830يف اًفرتت من  Bachluمت ؾلس ملازهة تّي اًيائة  1848 ٕاىل 1830يف فصوسا ويف ػي اًيؼام اهلَيك وابًضحط يف اًفرتت اهلمخست من 

هكضاز يف  1830اطلي تسٔب حِاثَ اًوػَفِة يف سخمترب  Gillon، اطلي مل حيغ تبٔي حصكِة ثسخة وحوذٍ يف ظفوف اهلـازضة وتّي اًيائة  1842ٕاىل  1839
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اًربهلاهَة واًوػَفة اًـامة ًخـازط مؽ ما ثخعَحَ اًوػَفة اًـامة من واحة اًعاؿة ًصؤساهئم ، فىِف ٌس خعَؽ 

و يف  راث اًوكت بٔحس مصؤوس ََ.  اًـضو ٔبن ًًذلس وسٍصا ُو

ًلوم مدسبٔ اًفعي تّي اًسَعاث ؿىل ٔبساش اس خلالل لك سَعة ؾن ؼ احرتام مدسبٔ اًفعي تّي اًسَعاث:  2

ألدصى سواء اكن الاس خلالل ؾضواي ٔبو وػَفِا، مفحسٔب اًفعي تّي اًسَعاث ٌس خوحة ادذالف ألصزاض 

شا ألمص ل ميىن حتللَ يف ح اةل ذمازسة اًـضو يف اًربهلان ًوػَفذَ اًربهلاهَة اطلٍن ًلومون جلك سَعة ُو

 ًووػَفذَ اًـامة فازلؽ تّي ذمازسة اًوػَفة يف وكت واحس ًـس اؾخساء وخماًفة هلحسٔب اًفعي تّي اًسَعاث.

ة وواحدـاث اًوػَفة اًـامة :  3 ًوخس مربز معًل ًخفصػ اًـضو ٌَوػَفة ؼ ظـوتة اًخوفِق معََا تّي رمام اًـضًو

ة اًربهلاهَة واًوػَفة اًـامة ، فألوىل ثخعَة من اًـضو حضوز اًربهلاه  َة ُو ؿسم اس خعاؿة اًخوفِق تّي اًـضًو

خَساث اولَس ودلاهَ ، وذزاسة اهلوضوؿاث اًيت سوف ثـصط ؿىل اهلياكضة يف اولَس وما ٍصى ثلسميَ 

اًـامصة اًيت ًوخس هبا ملص اًربهلان ثضبهٔنا من اكرتاحاث وبٓزاء ولس امي ٕارا اكن اًـضو من ألكاًمي اًحـَست ؾن 

حفال اًـضو ًعَح نثريا ًو ثفصػ بٔؾضاٍؤ ٌَـمي اًربهلاين فلط"
 1 

رممة اًيائة وؾضو جمَس ألمة وظيَة مٌَ ؿىل ٔبن" 105وابًصحوغ ٕاىل اصلس خوز ادلزائصي فلس هعت اهلاذت 

ل اصلس خوز ٕاىل اًلاهون اًـضوي ثخِان وكس ٔبحا كاتةل ٌَخجسًس ول ميىن ازلؽ تُهنا ومن رمام بٔو وػائف بٔدصى"،

ًياٍص  01اهلؤزد يف  12/02من اًلاهون اًـضوي  02مٌَ وكس ؾصفت اهلاذت  103حالث اًخيايف مبوحة اهلاذت 

ازلؽ تّي اًـضوًة يف اًربهلان وؾِست اهخزاتَة بٔدصى، اًخيايف مؽ اًـِست اًربهلاهَة ؿىل ٔبهَ " اهلخـَق حبالث 2012

"ؼؼن اهلِــام بٔو اًوػائــف بٔو ألوضعة اىلسذت يف اهلواذ بٔذهـأٍبو تٌَؼؼؼِا وتِ
 2 

                                                                                                                        
هكاكفبٔت هل ؿىل ثعوًخَ اصلامئ يف  1840حت ٔبمامَ ذزخاث اًرتيق حىت ؿّي مضازا مبحوكة اًيلغ ؿام ٕاحسى اهلسٍصايث، ويف اًضِص  اًخايل ٕار ٔبظحح انئحا ثفذ

 .138خاهة اذلىومة ، ٔبهؼص:  ٕاسٌلؾَي ؾحس اًصحٌلن ٕاسٌلؾَي ارلَلي، زساةل ذنخوزات ساتلة، ض 

 
1 

140ٔب / ٕاسٌلؾَي ؾحس اًصحٌلن ٕاسٌلؾَي ارلَفى ، زساةل ذنخوزثَ ساتلة  ،ض
 

2 
.41، ض 2012ًياٍص  14ًة ادلزائًصة اصلميلصاظَة اًضـحَة حًصست زمسَة، اًـسذ الٔول ظاذز تخازخي ازلِوز

 

 



An] هَة و اًس َاس َةجمةل اًححوج اًلاهو    
née] 

 

  ــست

  
- 423 - 

 

  

الرابع العدد 

 جوان 

1025 

من هفس اًلاهون اًساًف اطلهص فلس مت حتسًس حالث اًخيايف ؿىل سخِي اذلرص  03وابًصحوغ ٕاىل هط اهلاذت 

 ممتثةل يف ما ًًل:

 وػَفة ؾضو يف اذلىومة . -

ة يف اولَس اصلس خوزي -   .اًـضًو

 س صـيب مٌخرة.ؾِست اهخزاتَة ٔبدصى يف جمَ -

ة  - وػَفة ٔبو مٌعة يف اًَِئاث وإلذازاث اًـمومِة وازلاؿاث إلكَميَة واهلؤسساث اًـمومِـــة ٔبو اًـضًو

َالكِا الاحامتؾَة.  يف ٔبهجزهتا ُو

 وػَفة ٔبو مٌعة يف مؤسسة ٔبو رشنة ٔبو جتمؽ جتازاي ٔبو مايل ٔبو ظياؾي ٔبو حصيف بٔو فاليح. -

 ذمازسة وضاظ جتازي. -

 ا وابمسَ.رمية حصت رسعَ -

 رمية اًلضاء. -

َة حىومِة ٔبو كري حىومِة. -  وػَفة ٔبو مٌعة صلى ذوةل ٔبحٌحَة ٔبو مٌؼمة ذًو

 زئاسة ألهسًة اًصايضَة الاحرتافِة والاحتاذاث اهلِيَة. -

نٌل حؼص اًلاهون اًـضوي ؿىل اًـضو ذالل ذمازسة ؾِسثَ اس خـٌلل ٔبو اًسٌلخ ابس خـٌلل امسَ اًضرا 

 خيسم معاحل مؤسسة ماًَة ٔبو ظياؾَة ٔبو جتاًزة.مس حوكا تعفذَ يف ٕاصِاز 

 ٔبما اًًضاظاث ٔبو اهلِام اًيت ل ثدٌاىف مـِا اًـِست اًربهلاهَة، فلس حرصُا اهلرشغ ادلزائصي يف: 

وضاظاث مؤكذة ٔلقصاط ؿَمَة ٔبو زلافِة ٔبو ٕاوساهَة ٔبو رشفِة ل ثؤ ص ؿىل اهلٌلزسة اًـاذًة ٌَـِست تـس  -

 موافلة مىذة اًلصفة.

 ة مؤكذة ًعاحل اصلوةل ل ثخجاوس س ية.رمم -

من اًلاهون اًـضوي  05من اهلاذت  04و  03وزفغ اولَس اصلس خوزي إلدعاز اهلوخَ ٕاًََ خبعوض اهلاذاتن 

، واهلخـَلذان مبِام ٔبس خار ؤبس خار حمارض يف اًخـَمي اًـايل واًححر اًـَمي،ورمام بٔس خار يف اًعة صلى 
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ُا اولَس اصلس خوزي حتسج وضـا ممتزيا تّي اًيواة ملازهة تبحٔصاة مؤسساث اًعحة اًـمومِة ، ؤبؾخرب 

من اصلس خوز 29وػائف ذمازةل، وُو ما ًـس مساسا مبحسبٔ اهلساوات اهليعوض ؿَََ يف اهلاذت 
1 

و ًُس ابٔلمص ادلسًس واًلًصة ؿىل اولَس اصلس خوزي،تي س حق ؤبن متسم اولَس اصلس خوزي تيفس  ُو

اهلخـَق ابًلاهون ألسايس ٌَيائة ،ؾيسما هط اًلاهون ألسايس مبوحة اهلاذت مٌَ تبٔهَ  02اهلوكف يف اًلصاز زمق 

واسدٌس اولَس اصلس خوزي ؿىل هفس  ل ثدٌاىف اًيَاتة مؽ وػائف ٔبس خارت ادلامـاث وبٔظحاء اًلعاغ اًـام""

ألساش اطلي اسدٌس ؿَََ حاًَا" 
2
و ما لىق اهخلاذا هحريا من كدي اًفلَ ادلزائصي ، ؿىل ٔبساش ٔبن اهلعَحة ُو

اًوظيَة يف جمال ادلامـة واًححر اًـَمي ثلذيض ٔبن ل ٌس خثىن ٔبساثشت ادلامـاث، نشعل ٔبن مدسبٔ اهلساوات 

اطلي ٕاس خـمهل اولَس اصلس خوزي ُو ٕاس خـٌلل ذاظئ ذون اًخلِس ابًرشوظ واهلواظفاث اىلسذت يف اهلاذت 

شٍ اًيعوض حتسج حاًَا ٔلن اهللعوذ ابًلاهون ُو اًيط اًدرشًـ 2829 ي اًعاذز ؾن اًسَعة اًدرشًـَة ، ُو

ٕادذالفا يف اهلصنز حبنك الادذالف يف ٔبهواغ اًوػائف واٍمتَزي ؿىل ٔبساش ادذالف ظحَـة اهلِام رضوزي 

"ًلِس اًـام".نشعل ٔبن اولَس اصلس خوزي مل ًبٔذش تلاؿست ارلاض 
 

ضعة اًيت حىون مذيافِة مؽ رممة اًيَاتة يف و ٔبن اصلس خوز هفسَ مل ًخلكم ؾن ٔبضاف اًوػائف واهلِام وألو 

108حاًَا ونشعل اهلاذت  103اًربهلان تي ثخلكم ؾن اذلالث اهلوحوذت يف اهلاذت 
3 

خَ ٔبن ًوذغ ثرصحيا صلى مىذة اًلصفة  ة/ ٕاحصاءاث وبآثز اًخيايف ًخـّي ؿىل ؾضو اًربهلان اطلي ٔبزخت ؾضًو

ــا، ًشنؼؼص فِــَ اًـؼِست ٔبو اًوػائف بٔو اهلؼؼؼِام ٔبو ألوضعة اًيت ًوما اهلواًَة ًخٌؼؼعة ٔبهجزهت 30اهلـيَة ذالل 

ميازسِا ًوو تسون ملاتي، نٌل ًخـّي ؿىل اًـضو اطلي ًلدي ٔبزياء ؾِسثَ اًربهلاهَة وػَفة ٔبو ؾِست اهخزاتَة ٔبدصى 

اًخرصحي ٔبو رممة ٔبو وضاظ  ،ٔبن ًرصخ تشعل صلى مىذة اًلصفة اهلـَية ذالل هفس ألخي،و حيَي اهلىذة 

                                      
1 

، اهلخـَق مبصاكدة معاتلة اًلاهون اًـضوي اطلي حيسذ حالث اًخيايف مؽ اًـِست اًربهلاهَة ٌضلس خوز، ادلًصست 2011ذٌسمرب  22/ز.م.ذ/ مؤزد يف  04زٔبي زمق 

 .38، ض 2012ًياٍص  14ذزت تخازخي ، ظا01اًصمسَة، ؿسذ 
 

 
2 

 .1989سخمترب  04ظاذزت تخازخي  37، اهلخـَق ابًلاهون الٔسايس ٌَيائة، حًصست زمسَة، ؿسذ1989ٔبوث  30مؤزد يف  89/ق.ق.م.ذ/02كصاز زمق 
 3 

من  108،112، 103ض مبياكضة اهلواضَؽ اهلخضمية يف اهلواذ ٔبذ/ الٔمّي رشًط، فىصت الاس خلاةل يف اًلاهون اًربهلاين واًخجصتة ادلزائًصة ، اًَوم اصلزايس ارلا

 . 61، ض 2001ماي  13اصلس خوز، اًوسازت اهللكفة ابًـالكاث مؽ اًربهلان، ادلزائص
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اهليعوض ؿَََ يف ُشٍ اهلاذت ؿىل اٌَجية اهللكفة ابًضؤون اًلاهوهَة اًيت ثحسي زٔبهيا ثضبٔهَ يف ٔبخي ل ًخـسى 

ا،ويف حاةل زحوث اًخيايف ًحَف اهلىذة اًـضو اهلـين تشعل ومييحَ رمةل  15 ًوما  30ًوما من اتزخي ٕاحضاُز

ًالدذَاز تّي ؾِسثَ اًربهلاهَة والاس خلاةل
 1

خوك ف ؾضو اًربهلان اهلوحوذ يف حاةل ثيايف ؾن ذمازسة اًـِست ٔبو ، ًو

اًوػَفة ٔبو اهلِام ٔبو اًًضاظ اطلي ًدٌاىف مؽ ؾِسثَ اًربهلاهَة ، ٕارا اكن ميازش وػَفة معومِة ٔبو رمية حصت، فٕاهَ 

ًعَة ٕاحاًخَ ؿىل اًوضـَة ارلاظة اهليعوض ؿَهيا يف كاهوهَ ألسايس
 2 

شا نشعل ما هعت ؿَََ اهلاذ "رممة ؾضو من اًلاهون ارلاض حبلوق وواحداث ورمام ؾضو اًربهلان  03ت ُو

خفصػ لكَا ٌَمِام اًدرشًـَة  اًربهلان راث ظاتؽ وظين كاتةل ٌَخجسًس ًوضؽ ؾضو اًربهلان يف حاةل اهخساة كاهوين ًو

واًصكاتَة"
 3
ذلسن ٌَوػَفة ،ورعل جتية اس خلالل اهليعة يف حتلــــَق بٔقؼؼؼصاط رسعِــة ٔبو ؾصكةل اًسري ا 

4
 

ـين ٔبن ًضؽ اهلـين هفسَ يف موضؽ ٌس خَزم  ٔبما الآثز اهلرتثحة ؿىل مجؽ اًوػائف واهلِام،ُو الاس خلاةل اًخَلائَة ًو

ـَن مىذة اًلصفة اهلـيَة صلوز اهللـس يف ألخي اىلسذ يف اًفلصت من اهلاذت   02اؾخحاٍز مس خلِال حبنك اًلاهون ًو

حَف كصاٍز ٕاىل اًـضو اهلـين وٕاىل اذلىومة وٕاىل اولَس  من اًلاهون اًـضوي اهلخـَق 09 حبالث اًخيايف،ًو

                                      
1 

 .42اىلسذ ذلالث اًخيايف مؽ اًـِست اًربهلاهَة، كاهون ساتق، ض  12/02من اًلاهون اًـضوي، زمق  07، 06ٔبهؼص اهلواذ: 

 
2 

 .42اىلسذ ذلالث اًخيايف مؽ اًـِست اًربهلاهَة، كاهؼؼون ساتؼؼؼق ض  12/02من اًلاهون اًـضوي، زمق  09، 08: ٔبهؼص اهلواذ
3

اهلخـَق ابًوػَفة اًـامة : ٔبن الاهخساة ُو وضؽ موػف ذازح سَىــَ الٔظـــًل ٔبو ٕازاذثَ الٔظََة مؽ مواظةل اس خفاذثَ يف  06/03من الٔمص  133ؾصفت اهلاذت 

مت اهخساة اهلوػف تلوت اًلاهون ٍمتىِيَ من ذمازسة: ُشا اًسغل   من حلوكَ يف الٔكسمِة واًرتكِة واصلزخة واًخلاؿس ًو

 .وػَفة ؾضو يف اذلىومة 

 .ؾِست اهخزاتَة ذامئة يف مؤسسة وظيَة ٔبو احامتؾَة ٕاكَميَة 

 ا.وػَفة ؿََا ٌضلوةل ٔبو مٌعة ؿال يف مؤسسة ٔبو ٕاذازت معومِة كري ثغل اًيت ًًمتي ٕاٍهي 

 .َؾِست هلاتَة ذامئة وفق اًرشوظ اًيت حيسذُا اًدرشًؽ اهلـمول ت 

 .ن مٌعوض ؿَََ يف اًلواهّي الٔساس َة ارلاظة  مذاتـة حىٍو

 .متثَي اصلوةل يف مؤسساث ٔبو َُئاث ذًوَة 

ن ٔبو ذزاساث ٕارا ما مت ثـَّي اهلوػف طلعل من اهلؤسسة ٔبو إلذازت اًـمومِة اًيت ًًمتي ٕاٍهيا   .مذاتـة حىٍو

اهلخـَق ابًوػَفة اًـامة . 06/03من الٔمص  134ٔبهؼص : اهلاذت       
 

4 
من اصلس خوز  112، 108، 103ذ/ فوسي ٔبوظسًق ، حالث اًخيايف يف اًدرشًـاث ادلزائًصة ، اًَوم اصلزايس ارلاض مبياكضة اهلواضَؽ اهلخضمية يف اهلواذ: 

 . 28، ض 2001ماي  13اًوسازت اهللكفة ابًـالكاث مؽ اًربهلان، ادلزائص 
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اصلس خوزي، ويف حاةل صلوز ملـسٍ ثسخة حاةل اًخيايف ًمت اس خزالفَ وفلا ًٔلحاكم اهليعوض ؿَهيا يف 

اًدرشًؽ اًسازي اهلفـول
1 

 اهلححر اًثاين :اًضٌلانث اهلاذًة 

ن اًضٌلانث اهلاذًة اهلمتثةل يف اهلاكفبٔت اًربهلاهَة ثضمن هل اًـُش ٍمتخؽ ؾضو اًربهلان ادلزائصي مبجموؿة م 

اًىصمي واًحـس ؾن لك ما ًؤ ص ؿَََ ،واٍمتخؽ تيؼام اًخلاؿس ٕلظمئيان ؾن مس خلدهل ول ًشُة هجسٍ يف متثَي 

 ألمة سسا،طلعل سوف هلوم تخفعَي ُشٍ اًضٌلانث من ذالل معَحّي :

 هَة   اهلعَة الاول :اهلاكفبٔت اًربهلا 

ة فىثري من   يه مدَف من اهلال ًـعي صِصاي ٌَـضو يف اًربهلان نخـًوغ هل ملاتي ًخحمهل ًيفلاث اًـضًو

ة اًربهلاهَة حتول تّي  ألؾضاء ًـمتسون ؿىل ٔبؾٌلهلم اًيت ًلومون هبا يف حِاهتم اًَومِة، واًلِام تبٔؾحاء اًـضًو

اكفبٔت اًربهلاهَة هبسف ثـًوغ اًـضو ؾن اًوكت اطلي ًلوم اًـضو واًلِام تبٔؾٌلهل ارلاظة،ومن ُيا وخس هؼام اهل

تَ ٔبزياء ثبٔذًخَ ٔلؾٌلهل يف اًربهلان
2
. 

ة يف اًربهلان كسميا ثؤذي تسون ملاتي ٕار اكهت ثـخرب من كدَي ألؾٌلل اًـامة اًخربؾَة  وكس اكهت ٔبؾٌلل اًـضًو

ثوافص هعااب ماًَا مـَيا ذمن ًخلسم  اًيت ًلوم هبا اًضرط ذون ملاتي ،طلعل اكن اهلرشؿّي كسميا ٌضرتظون

ة ؿىل ألقيَاء فلط وتـس حزاًس احذَاخاث اذلَات اًَومِة  ة اًربهلان حبَر اكهت ثلذرص اًـضًو ًضلي ؾضًو

ة ثعحَلا ًيؼًصة اًواكةل ،ًىن مؽ ثلسم اذلَات اًيَاتَة حتمَت  ٔبظحح اًياددون مه اطلٍن ًخحمَون ٔبؾحاء اًـضًو

ن لس خلالل ألؾضاء يف مواهجة انددهيم من انحِة ،ولس خلالل اًـضو يف ٔبذاء ُشٍ اصلوةل ُشا اًخـًوغ وضٌل

 اهلِمة اتخلاء ٌَعاحل اًـام .

فاهلاكفبٔت اًربهلاهَة ل قيا ؾهنا يف اًيؼام اصلميلصاظي،ٔلن اًىثري من ٔبؾضاء اًربهلان من اًعحلاث اهلخوسعة اًيت 

ِم ٔلؾٌلهلم يف بأيم اهـلاذ اًربهلان ؿىل ألكي فَِ دسازت ًـمتس ٔبفصاذُا ؿىل معَِم اًضرا،فال صم ٔبن حصو 

                                      
 1  

اهلخـَق حبالث اًخيايف،  كاهون ساتق. 12/02من اًلاهون اًـضوي، زمق  12، 10ٔبهؼص اهلواذ: 
 

2 
356ٔب / ٕاسٌلؾَي ؾحس اًصحٌلن ٕاسٌلؾَي ارلَفى، زساةل ذنخوزات ساتلة، ض 
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ماذًة هلم، فاهلاكفبٔت اًيت ًخلاضاُا اًـضو ًُست زاثحا ًوىهنا ثـًوغ ؾٌل ًخىدسٍ من هفلاث ٕاضافِة مرتثحة ؿىل 

سٍن واهلـازضّي ول ٌس خعَ ة وثلصز زلَؽ ألؾضاء اهليخرحّي واهلـيَّي ؿىل اًسواء،واهلًؤ ؽ مدارشثَ ٌَـضًو

اًخياسل ؾهنا ملسما نٌل ٔبهنا كري كاتةل ٌَحجز ؿَهيا اكذضاء صلٍن ٍىون ؿىل اًـضو ، واًلصط من رعل ُو متىّي 

 ألؾضاء من كدغ اهلاكفبٔت اكمةل.

واهلالحغ يف ثلٍصص اهلاكفبٔت اًربهلاهَة،ٔبمص ًضمن ٌَـضو ٔبن ًـُش ؿُضة هصمية جساؿسٍ ؿىل اًخفصػ ٌَـمي اًيَايب 

ىون اًـضو مبيبٔى ؾن ٔبًة مؤ صاث ماذًة من خاهة من هلم معَحة يف اًخبٔزري ؿىل س َاسة  ؿىل ٔبساش حص ٍو

اولَسّي هلواهجة مذعَحاث اذلَات وثعوز اذلَات اصلميلصاظَة
  1
 

اهلخـَق حبلوق وواحداث ورمام ؾضو  01/01من اًلاهون زمق  18وابًصحوغ ٕاىل اهلرشغ ادلزائصي هعت اهلاذت 

ضو اًربهلان ٔبزياء ؾِسثَ اًربهلاهَة ثـوًضة ٔبساس َة وثـوًضاث بٔدصى مٌعوظا ؿَهيا "ًخلاىض ؾاًربهلان ؿىل ٔبن 

  يف ُشا اًلاهون

ضة ألساس َة اًضًِصة ؿىل ٔبساش اًيلعة الاس خسلًَة  ،ذاضـة ًالكذعاؿاث  5438وكس مت حتسًس مدَف اًخـًو

ضة ؿىل ٔبساش ٔبؿىل كمية ٌَيلعة الاس خسلً  مت حساة ُشٍ اًخـًو َة اهلـمول هبا يف اًوػَف اًلاهوهَة، ًو

 اًـمويم، وارلاظة ثسغل إلظازاث اًسامِة ٌضلوةل .

ضة اًيت متيح ًصؤساء اولَسٌُاولَس اًضـيب اًوظين وزئُس جمَس ألمة،وحىون  وجيسز اًخفصكة تّي اًخـًو

ة ٌَمصثة اهللصز ًصئُس اذلىومة ساتلااًوسٍص ألول حاًَا،ٔبما ؾضو اًربهلان فُس خفِس من  ضة ؾن مساًو ثـًو

 اهلسؤوًَة يف َُالك لك من اولَس اًضـيب اًوظين وجمَس ألمة ذاضـة ًالكذعاؿاث اًلاهوهَة حتسذ نٌل ًبِٔت: 

ضة ألساس َة ًيائة زئُس اولَس وزئُس اٌَجية،وزئُس اولموؿة اًربهلاهَة وزئُس  %20 - من اًخـًو

 اًضـحة ادلزائًصة يف جمَس اًضوزى اهللازيب.

ضة 15% -  ألساس َة ًيائة زئُس اٌَجية وملصزُا. من اًخـًو

                                      
 1  

اس َة واًلاهون اصلس خوزي، ذزا  .558سة حتََََة ٌَخيؼمي اصلس خوزي اٌَحياين، مصحؽ ساتق، ض ذ/ ٕاجصاُمي ؾحس اًـٍزز ص َحا، اًوخزي يف اًيؼم اًسَ 
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ضة حوكَََة صًِصة ؾن اٍمتثَي ثلــسز تًسدــة   - من  % 20ابٕلضافة ٕاىل رعل ًخلاىض ؾضو اًربهلان ثـًو

ضة ألساس َة ذاضـة ًالكذعاؿاث اًلاهوهَة اًخـًو
  1 

ٕاىل خاهة رعل ٍمتخؽ هواة ؤبؾضاء اًربهلان تحـغ 

 ث اًسفص.الامذَاساث اكًيلي وإلًواء وحواسا

وٕارا هؼصان يف هؼام اًخـًوغ واذللوق اهلميوحة ٌَيائة، فِيي كري جمحفة يف حلَ ول جتـهل حباخة ماذًة  

ٔبو ثضعٍص ٕاىل ذمازسة وػَفة ٔبدصى ثخـازط مؽ ُشٍ اًلاؿست، فلس ٔبساحت ٔبمامَ لك اًـوائق واًـصاكِي حىت 

ن حىت ل جيس ٔبمامَ ٔبي جحة يف حاةل ما ٕارا مجؽ تّي ًلوم ابهلِمة اهلولكة ٕاًََ ؿىل بٔحسن وخَ ذون خماًفة اًلاهو

خَ ووػَفة ٔبدص ىؾضًو
 2
. 

وكس زفغ اولَس اصلس خوزي تـغ اهلواذ من ُشا اًلاهون ألسايس ٔبزياء اًيؼص يف ذس خوزٍهتا ًـسم  

رمٌل اكهت ًوضؽ ؾضو اًربهلان ثَلائَا تـس اىهتاء ؾِسثَ اًربهلاهَة اًيت ثيط ؿىل ٔبن " 25ذس خوزٍهتا مثال اهلاذت 

س خفِس من ذالًِا من اًخـوًضاث ايلععة ٌَـضو اهلٌلزش02مسهتا يف ؾعةل ذاظة مسهتا سًذان  " ورعل  ، ٌو

من اصلس خوز ٔبن ؾضو اًربهلان ميازش رممة  105ؿىل ٔبساش ٔبن اهلؤسس اصلس خوزي كس تّي مبلذىض اهلاذت 

 06س يواث ابًًس حة ٌَيائة ، وتؼ  05تؼ اًفلصثّي ألوىل واًثاهَة   102وظيَة وحسذ مسهتا مبوحة اهلاذت 

من اهلاذت  05، و04س يواث فامي خيط ؾضو جمَس ألمة واًيت ل ميىن متسًسُا ٕال وفلا هلا خاء يف اًفلصثّي 

من اصلس خوز ٔبن هَة اهلؤسس اصلس خوزي يه  115من اصلس خوز، وؿَََ ٌس خفاذ من ظَاكة اًفلصت اًثاهَة  102

ضاث اًيت ثسفؽ هل ابًعفة اًيت ٍمتخؽ هبا نيائة يف اولَس اًضـيب  زتط اس خفاذت ؾضو اًربهلان من اًخـًو

 اًوظين،ٔبو وـضو يف جمَس ألمة. 

ة يف اًربهلان وفلا هلا ٔبكٍص اصلس خوز .  ضاث مبجصذ اىهتاء اًـضًو  وثخوكف الاس خفاذت من ثغل اًخـًو

                                      
1 

، اهلخـَق تـضو اًربهلان ، حًصست زمسَة  2001ًياٍص  31اهلؤزد يف  01/01من اًلاهون ارلاض حبلوق وواحداث ورمام ؾضو اًربهلان زمق  20، 19ٔبهؼص اهلواذ: 

 . 2001فرباٍص  04اًعاذزت تخازخي   09،ؿسذ 

ضة الٔساس َة حتسذ ؿىل ٔبساش اًيلعة الاس خسلًَة   1989ٔبوث  08اهلؤزد يف  89/14ؼ و كاهون  اهلخضمن اًلاهون الٔسايس ٌَيائة ، حِر اكهت اًخـًو

من ُشا اًلاهون. 46و 45،ورعل ثعحَلا ًيط اهلاذثّي  600،ٔبما اًخـوًضة اًخوكَََة فذحسذ ؿىل ٔبساش اًيلعة الاس خسلًَة : 1680
 

2  
من اصلس خوز،  112، 108، 103لث اًخيايف يف اًدرشًـاث ادلزائًصة، اًَوم اصلزايس ارلاض مبياكضة اهلواضَؽ اهلخضمية يف اهلواذ ٔبذ/ فوسي ٔبوظسًق، حا

 .36،ض 2001ماي  13اًوسازت اهللكفة ابًـالكاث مؽ اًربهلان ادلزائصي ،
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عةل ارلاظة، ذون ٔبن ًحّي ألساش نشعل فلس دول طلوي حلوق ؾضو اًربهلان الاس خفاذت من الامذَاساث ابًـ

ا اولَس اصلس خوزي كري ذس خوزًة ًـسم اسدٌاذُا 27اصلس خوزي اهلـمتس ؿَََ وفلا ٌٌَلذت  شٍ اهلواذ اؾخرُب ، ُو

ٕاىل ٔبي ٔبساش ذس خوزي 
1 

شا ترصحي اهلاذت  "جرسي مٌَ اًيت ثيط  23وثيعحق ٔبحاكم اًلاهون ألسايس ؿىل ٔبؾضاء اًربهلان تلصفذََ، ُو

شا اًلاهون ؿىل بٔؾضاء اًربهلان تلصفذََ اتخساء من اتزخي ثيعُة لك واحست مهنٌل، حسة اذلاةل، بٔحاكم ُ

 وٌرسي ؿىل اًيواة اًساتلّي من ًوم ورشٍ يف ادلًصست اًصمسَة ٌَجمِوزًة ادلزائًصة اصلميلصاظَة اًضـحَة".

صازاث اًيت ثيؼم هَفِة اًخىفي وكدي ظسوز ُشا اًلاهون،فلس اختش جمَس ألمة ؾن ظًصق مىذحَ اًـسًس من اًل

ابرلسماث اهللسمة ٔلؾضاء جمَس ألمة يف جمال إلًواء،واًيلي ،واهلعاًزف اًـامة،ومٌش اصلوزت ارلًصفِة ألوىل 

،اس متص اًـمي اًربهلاين يف قَاة كاهون ؾضوي ، ومازش ٔبؾضاء اًربهلان رمام 2000ٕاىل كاًة ذوزت  1997يف 

ضواتط معَِم وؿالكاهتم مؽ اًسَعة اًـامة وحلوكِم اهلاذًة،وما ساذ ألمص س يواث ومه جيَِون  03ؾِسهتم 

ثـلِسا ؾيس اًخجسًس اًيعفي اطلي اىهتت ؾِسهتم ٔبمام مس خلدي جمِول ذاظة ابًًس حة هلسبةٔل اًخلاؿس
 2 . 

 ،حِر %50ٔبكصث اًلصفة اًسفىل يف اًربهلان ادلزائصي  سايذاث يف ٔبحوز اًيواة تبٔنرث من  2008ويف س ية 

ضة ألساس َة اًضًِصة ًـضو اًربهلان ؿىل ٔبساش اًيلعة الاس خسلًَة  ذاضـة  15505حسذ مدَف اًخـًو

ًالكذعاؿاث اًلاهوهَة
 3 
ضهتم اًربهلاهَة حصثفؽ من   ، ٔبًف ذًياز   230حِر اس خفاذ اًيواة من سايذاث جتـي ثـًو

ًخلاضون ٔبحوز إلظازاث اًسامِة يف ذولز ذما جيـَِم  4988ٔبًف ذًياز ٔبي ما ًـاذل  360ذولز،ٕاىل  3187

 اصلوةل.

                                      
1 

ًة اًلاهون زمق... اهلؤزد يف..اهلوافق ....واهلخضمن اًلاهون الٔسايس ًـضو اهلخـَق ابًصكاتة ؿىل ذس خوز 2001ًياٍص  13مؤزد يف  01/ز.ق/م ذ/12زٔبي زمق 

 .08، ض 2001فرباٍص  04مؤزذة يف  09اًربهلان، ح ز ؿسذ 
 

2 
 من اًلاهون الٔسايس ارلاض حبلوق وواحداث ورمام ؾضو اًربهلان، كاهون ساتق. 22ٔبهؼص: اهلاذت 

 

 
3 

 49اهلخـَق تـضو اًربهلان، حًصست زمسَة ؿسذ  201ًياٍص  31اهلؤزد يف  01/01،اهلـسل ٌَلاهون زمق  2008رب سخمت 01اهلؤزد يف  08/03ٔبهؼص: الٔمص زمق 

.2008سخمترب  03مؤزذة يف 
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 اهلعَة اًثاين :هؼام اًخلاؿس 

ة ثضمن   من ٔبمه الامذَاساث نشعل اًيت ٍمتخؽ هبا اًيائة ٔبو ؾضو اًربهلان،يه حلَ يف اًخلاؿس فاًـضًو

  ًعاحهبا الاس خلصاز اهلاذي تـس الاهلعاغ ؾهنا.

اطلي حيسذ رشوظ واًىِفِاث  1983ًوًَو  02 ،اهلؤزد يف83/12ويف ادلزائص فلس ظسز اًلاهون زمق  

مٌَ، وهيسف ُشا اًلاهون ٕاىل ثبٔسُس هؼام  65ارلاظة مبيح مـاصاث اًخلاؿس ًإلظازاث اًسامِة مبوحة اهلاذت 

ٌل: رشظ اًسن تَوػ  06وحِس ٌَخلاؿس، وكس حسذث اهلاذت  س ية ؿىل ألكي  60مٌَ رشوظ اذلق يف اهلـاص ُو

س ية يف اًـمي ؿىل ألكي 15س حة ٌَمصٔبت، وكضاء ابًً  55ابًًس حة ٌَصخي، و
 1 

 
اهلخـَق مبـاصاث اًخلاؿس،وكس هعت اهلاذت  1983ٔبنخوجص  31،اهلؤزد يف  83/16مث ظسز اهلصسوم زمق 

ألوىل من ُشا اهلصسوم ؿىل ٔبن خيعط ٔلؾضاء اًلِاذت اًس َاس َة دلهبة اًخحٍصص اًوظين واذلىومة اذلق يف 

ـس من ٔبؾضاء اًلِاذت اًس َاسة دلهبة اًخحٍصص اًوظين واذلىومة يف مـاص ألكسمِة ذون اصرتا ظ اًسن، ًو

مفِوم اهلاذت ٔبؿالٍ ألصزاض الٓثَة ٔبسٌلهئم : من تُهنم زئُس اولَس اًضـيب اًوظين يف اًفرتت ما تـس 

واطلي  اهلخضمن اًلاهون ألسايس ٌَيائة، 1989ٔبوث  08، اهلؤزد يف 89/14الاس خلالل مث خاء اًلاهون زمق 

مٌَ ؿىل ٔبن ًحلى اًيواة ظَةل هَاجهتم مٌدس حّي ٕاىل هؼام اًخلاؿس اطلي اكهوا ًًمتون ٕاًََ كدي  48هعت اهلاذت 

 اهخزاهبم ًمت ؿىل ٔبساش ٔبحص اهليعة اطلي اكن ٌضلهل.

س ية يف اًـمي مهنا فرتت جرشًـَة واحست رمٌل اكهت مسهتا الاس خفاذت ذون  20وميىن ٌَيائة اطلي اس خوىف 

ضة اًخوكَََة اهلسفوؿة تعفة انئة، ٔبو  %100اًسن من مـاص ٌساوي  رشظ ضة ألساس َة، واًخـًو من اًخـًو

من ألحص الٔنرث مالمئة، ٕارا اكهت مست ٔبذاء اًوػائف ثلي ؾن ثغل اهلعَوتة بٔؿالٍ متيح اًيائة اًساتق مـاصا 

 المئة وحسة اًًسة اًخاًَة: وسخِا اتخساء من اًسن اًيت ٌضرتظِا اًدرشًؽ ؿىل ٔبساش ألحص الٔنرث م

 من لك س ية معي تعسذ اًوػائف ٔبو اهلسؤوًَاث اىلسذت يف اًدرشًؽ اهلـمول تَ. 5% -

                                      
1 

.1983ًياٍص  03مؤزد يف  28اهلخـَق ابًخلاؿس، حًصست زمسَة ؿسذ  1983فرباٍص  02،مؤزد يف  83/12من كاهون زمق  06، 02، 01ٔبهؼص اهلواذ: 
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 ؾن لك س ية مضازنة يف حزة اًخحٍصص اًوظين حتسة ضـفا. 3.5% -

 .%10ًلك صعص من اًـجز ٌساوي  3.5% -
ؾن لك س ية معي متت ثبٔذٍهتا مضن َُالك اصلوةل % 2.5 -

 1 

 
واًيت ٔبكصث ٌَيائة ادذَاز ٕاحسى  91/22فامي تـس ابًلاهون زمق  49من اهلاذت  02ت ًىن ؿسًت اًفلص 

 اذلالث اًثالج:

  ضة اًخوكَََة ٔبو ألحص الٔنرث مالمئة ورعل ضة ألساس َة واًخـًو ٕاما من ثلاؿس وس يب ؿىل بٔساش اًخـًو

 حسة اًًسة اًخاًَة: 

 ؾن لك س ية معي. 5% 

 حٍصص اًوظين حتسة هل ضـفا.ؾن لك س ية مضازنة يف حصة اًخ 3.5%

ضة  %50، ورعل ًضٌلن اذلس ألذىن واهللسز تؼ %10ًلك صعص من اًـجز ٌساوي  3.5% من اًخـًو

 ألساس َة واًخوكَةل ٔبو ألحص الٔنرث مالمئة.

  ضة ألساس َة واًخوكَةل اهلسفوؿة هل وٕاما الاحذفاع حبلَ يف اذلعول ؿىل اًخلاؿس اًلكي ؿىل بٔساش اًخـًو

 من اهلاذت. 01ة ٔبو ألحص الٔنرث مالمئة حّي اسدِفاء اًرشوظ اهليعوض ؿَهيا يف اًفلصت تعفة انئ

  ضة اًخوكَةل اهلسفوؿة هل تعفة انئة ٔبو من  %100وٕاما ثلاؿس ٌساوي ضة ألساس َة واًخـًو من اًخـًو

 ألحص الٔنرث مالمئة ،رشًعة جسسًس اصرتااكث اًس يواث اهلخحلِة رمٌل اكن ؿسذُا. 

ََة جسسًس الاصرتااكث وفلا ٔلحاكم اًدرشًؽ اهلـمول تَ واهلعحق ؿىل إلظازاث اًـََا ٌضلوةل وثمت مع  

من اهلاذت   01ًالس خفاذت من اًخلاؿس ؾيسما حىون مست س يواث اًـمي بٔكي من اهلست اهليعوض ؿَهيا يف اًفلصت 

89/14من اًلاهون زمق  49
2 

 
س ية معي،ٕارا اكن ألمص ًخـَق تفرتاث معي ل ؾن لك  %5وكس اؿرتط اولَس اصلس خوزي ؿىل وس حة 

ثسذي يف ٕاظاز اًـِست اًربهلاهَة،ٔبو اًوػائف ٔبو اهلسؤوًَاث اهليعوض ؿَهيا يف اهلصسومّي اهلشهوزٍن ٔبؿالٍ،ٔلن 

                                      
 
1 

، اهلخضمن اًلاهون الٔسايس ٌَيائة، كاهون ساتق.1989ٔبوث  08اهلؤزد يف  89/14من كاهون 49، 48ٔبهؼص اهلاذثّي: 
 

 
2 

 .1991ذٌسمرب  07 63، ؿسذ 1999ذٌسمرب  04اهلخضمن اًلاهون الٔسايس ٌَيائة اهلؤزد يف  91/22اهلـسةل ابًلاهون زمق  49ٔبهؼص اهلاذت 
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ٔبؾضاء اًربهلان ل ًوخسون يف ُشٍ اذلاةل يف بٔوضاغ خمخَفة، وابًخايل ل ميىن ٕاكصاز وس حة ختخَف ؾن ثغل 

 صزاض اهلخواخسٍن يف وضـَة ذمازةل هلم، وٕال اكن رعل مساسا مبحسبٔ اهلساوات.اهلعحلة ؿىل الٔ 

ا تؼ   ؾن لك س ية معي ًفائست  %5ؤبؾخرب اولَس اصلس خوزي بٔن اهلرشغ حّي ٔبكص وس حة موحست وكسُز

ت مثٌَل ؾضو اًربهلان مبا يف رعل س يواث اًـمي اًيت كضاُا يف كعاؿاث اصلوةل ألدصى فٕاهَ مل ٍصاغ مدسٔب اهلساوا

من اصلس خوز ورصخ  تـسم ذس خوزًة ُشٍ اًًس حة  29ٔبكصثَ اهلاذت 
1 

وؾيس هناًة اًـِست ثسخة اًوفات ٌس خفِس روي حلوق اًـضو اهلخوىف من الامذَاساث اهلصثحعة مبيحة  

اًخلاؿس
 2
وثـس مـاصاث ومٌح اًخلاؿس كاتةل ٌَخياسل ؾهنا ٌوَحجز يف هفس اًرشوظ اىلسذت ًٔلحوز 

3
 

 ة رلامتــا

وس خًذج ذما س حق ٔبن إلظاز اًلاهوين ًضٌلن اس خلالًَة ٔبؾضاء اًربهلان موحوذ وهصسَ اهلؤسس اصلس خوزي 

مبوحة هعوض اصلساثري اهلخـاكدة من ٔبخي حٌلًة وحتعّي ٔبؾضاء اًربهلان من ُميية اًسَعة اًخيفِشًة ،ٔلن 

 يف ٔبذاء ٔبذوازمه اًدرشًـَة واًصكاتَة بٔن الاس خلالًَة اذللِلِة ٔلؾضاء اًربهلان جسمح هلم ٔبن ًَـحوا ذوزا رمٌل

حيخَوا موكـا رمٌل يف اًًسق اهلؤسساِت ، ًوىن اًواكؽ اًـمًل ًؤنس كري رعل ،فلس اىهتىت اذلعاهة اًربهلاهَة 

ووظَت ٕاىل اًـيف ادلسسي ابًرضة و إلُاهة ؾيسما مٌؽ اًيواة من ثيؼمي اهلسرياث اًخضامٌَة مؽ اًضـة 

اهليؽ من اًخٌــلي و احذجـــاس اًسِــازاث ٔبو حسة ألوزاق و ثفذُش اىلافغ ارلاظة اًـصايق اًضلِق، بٔو 

ابًيواة نٌل حسج ابولَس اًضـيب اًوظين ؾيس سايزت اًصئُس اًصوماين ٌَمجَس ،و يف كرص ألدم تياذي 

َس اًضـيب اًعيوجص ؾيس سايزت اًصئُس اًفصوسؼي خاك صِؼصاك و حىصز هفس اهلضِس ؾيسما احذج ٔبؾضاء اول

اًوظين اهليمتّي ٕاىل خمخَف ألحزاة ؿىل اًلصاز اطلي ٔبظسزثَ ٕاحسى اىلامك تخجمَس ٔبوضعة حزة حهبة اًخحٍصص 

                                      
 
1 

اهلخـَق ابًصكاتة ؿىل ذس خوزًة اًلاهون ...زمق ...اهلؤزد يف...اهلوافق....واهلخضمن اًلاهون الٔسايس ًـضو  2001ًياٍص  13زد يف ، مؤ 01/ز ق/م ذ/12زٔبي زمق 

 اًربهلان، زٔبي ساتق .

 
2 

، اهلخـَق تـضو اًربهلان، كاهون ساتق.2001ًياٍص  31اهلؤزد يف  01/01من كاهون زمق  16اهلاذت 
 

 
3 

اهلخـَق ابًخلاؿس، كاهون ساتق. 1983ًوًَو  02اهلؤزد يف  83/12من كاهون  51اهلاذت 
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اًوظين و حساابهتا فؼؼي اًحيوك و ٕاًلاء هخاجئ اهلؤمتص اًثامن مبا يف رعل اًَِئاث اًلِاذًة اًيت اهخرحت يف ُشا 

 اهلؤمتص.

ة اًرب  هلاهَة وؿسم ازلؽ تُهنا وتّي وػائف ٔبدصى ،فداًصمغ  من ظسوز اًلاهون ادلسًس ٔبما ابًًس حة ٌَخفصػ ٌَـضًو

اهلخـَق حبالث اًخيايف ٕال ٔبن اهلرشغ ادلزائصي مل ٍصاغ وػَفة الاس خار ادلامـي فِيي من اهلفصوط ل ثدٌاىف مؽ 

ة اًربهلاهَة ،ل س امي ٕارا اكن الاس خار كري مصثحط مبيعة ٕاذازي يف ادلامـ ة  فِو ل ًخَلى ٔبي ظفة اًـضًو

ثوحهياث من الاذازت وابًخايل من اهلفصوط ٔبن مٌعحَ ًؤذي ٕاىل ٕا صاء اًربهلان ابًىفاءاث اهلخرععة ،تسل من 

ضة اًربهلاهَة فألمص ٍىذيفة  ٕاكعاهئم ، وابًيخسة ٌَماكفبٔت اًربهلاهَة ل ًوخس كاهون ذاض جىِفِة حساة اًخـًو

اهلـّسةل من مرشوغ اًخـسًي اصلس خوزي  103ًِشا ألمص يف اهلاذت اًلموط ،ًوىن اهلؤسس اصلس خوزي ثفعن 

ضاث اًيت ثسفؽ ٌَيواة و ٔبؾضاء اًربهلان .  2014  وهط ؿىل ٔبهَ س َىون ُياعل كاهون ؾضوي حيسذ اًخـًو

 امئة اهلصاحؽ:ك

 بٔ / اًلواهِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼن 

 ؼ اًلواهّي الاساس َة  1

  1963ذس خوز ازلِوزًة ادلزائًصة ًس ية . 

  1976ذس خوز ازلِوزًة ادلزائًصة ًس ية . 

  1989ذس خوز ازلِوزًة ادلزائًصة ًس ية . 

  1996ذس خوز ازلِوزًة ادلزائًصة ًس ية . 

  2014ؼ مرشوغ اًخـسًي اصلس خوزي ألذري . 

 2   ة واًـاذًة  ؼ اًلواهّي اًـضًو

  يايف مؽ اًـِست اًربهلاهَة، اىلسذ ذلالث اًخ  2012ًياٍص  01، اهلؤزد يف  12/02ؼ اًلاهون اًـضوي، زمق

 .2012ًياٍص  14حًصست زمسَة، اًـسذ ألول ، ظاذز تخازخي 
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  33اهلخضمن اًلاهون ألسايس ٌَيائة،حًصست زمسَة ،ؿسذ 1989ٔبوث  08اهلؤزد يف  89/14ؼ كاهون 

 . 1989ٔبوث  09،اًعاذزت تخازخي 

  03مؤزد يف  28حًصست زمسَة ؿسذ  اهلخـَق ابًخلاؿس، 1983فرباٍص  02،مؤزد يف  83/12ؼ كاهون زمق 

 .1983ًياٍص 

  63، ؿسذ 1999ذٌسمرب  04اهلخضمن اًلاهون ألسايس ٌَيائة اهلؤزد يف  91/22ؼ اًلاهون زمق 

 .1991ذٌسمرب  07،اًعاذزت يف 

  09، اهلخـَق تـضو اًربهلان ، حًصست زمسَة ،ؿسذ  2001ًياٍص  31اهلؤزد يف  01/01ؼ اًلاهون زمق 

 . 2001فرباٍص  04زخي  اًعاذزت تخا

  201ًياٍص  31اهلؤزد يف  01/01،اهلـسل ٌَلاهون زمق  2008سخمترب  01اهلؤزد يف  08/03ؼ ألمص زمق 

 .2008سخمترب  03مؤزذة يف  49اهلخـَق تـضو اًربهلان، حًصست زمسَة ؿسذ 

  ََة  15، اهلؤزد يف 06/03ؼ ألمص ـامة ،حًصست زمسَة اهلخـَق ابًلاهون الاسايس ٌَوػَفة اً 2006حًو

 . 2006ًًوَو  16،مؤزذة يف  46،ؿسذ 

 ة / بٓزاء وكصازاث اولَس اصلس خوزي 

  اهلخـَق مبصاكدة معاتلة اًلاهون اًـضوي اطلي حيسذ 2011ذٌسمرب  22/ز.م.ذ/ مؤزد يف  04ؼ زٔبي زمق ،

 .2012ًياٍص  14ازخي ، ظاذزت تخ01حالث اًخيايف مؽ اًـِست اًربهلاهَة ٌضلس خوز، ادلًصست اًصمسَة، ؿسذ 

  اهلخـَق ابًلاهون ألسايس ٌَيائة، حًصست 1989ٔبوث  30مؤزد يف  89/ق.ق.م.ذ/02ؼ كصاز زمق ،

 .1989سخمترب  04ظاذزت تخازخي  37زمسَة، ؿسذ 

  اهلخـَق ابًصكاتة ؿىل ذس خوزًة اًلاهون زمق...  2001ًياٍص  13مؤزد يف  01/ز.ق/م ذ/12ؼ زٔبي زمق

، 2001فرباٍص  04مؤزذة يف  09....واهلخضمن اًلاهون ألسايس ًـضو اًربهلان، ح ز ؿسذ  اهلؤزد يف..اهلوافق

 .08ض 

 ح /  اهلؤًفــــاث  ابٌَلة اًـصتَة 

  " ،ذاز ٕاحِاء اًرتاج اًـصيب، تريوث، ذون س ية ظحؽ3، ظ14، حزء ًسان اًـصة "ؼ اجن مٌؼوز ،  

  ،ذًوان اهلعحوؿاث  02، ادلزائص،  اًعحـة حمارضاث يف اًيؼم اًس َاس َة اهللازهةؼ ثُسري، ؾواذ  ،

 1993ادلامـَة  ادلزائص 
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  ، ذزاسة ملازهة ًٔلهؼمة  حلوق اًيائة وواحداثَ يف اولاًس اٍمتثَََة اًـصتَة،ؼ ؿسانن ،حمسن ػاُص

الادم اهلخحست اصلاذََة ٌَربهلاانث اًـصتَة ، مًضوزاث مداذزت اًخمنَة اًربهلاهَة يف اهليعلة اًـصتَة اًخاتـة ًربانمج 

  2007إلمنايئ  

  اًوخزي يف اًخيؼمي اًس َايس و اصلس خوزي ، اهلمَىة ألزذهَة اًِامشَة قزوي ،َلس سَمي َلس ،  ؼ ،

 .129، ض  1992اًعحـة اًثاهِـة ذاز اًثلافة ًٌَرش واًخوسًؽ ، 

 ذزاسة حتََهل ٌَيؼام   اًوخزي يف اًيؼم اًس َاس َة واًلاهون اصلس خوزيص َحا ،ٕاجصاُمي ؾحس اًـٍزز ، ، ؼ ،

 اصلس خوزي اٌَحياين   تريوث ، اصلاز ادلامـَة ًٌَرش ،  ذون اتزخي ظحؽ.

 ، ذزاسة هلسًة حتََََة ، لكَة اذللوق، خامـة اًلاُصت اًوخزي يف اًلاهون اًربهلاين ؼ فىصي ، فذحي ،

،2006. 

  ، از ادلامـة ادلسًست ًٌَرش ، ، الاسىٌسًزة ، ذ اًلاهون اصلس خوزي واصلساثري اهلرصًةؼ حمسن ،ذََي

1996. 

 

 اهلصاحؽ ابٌَلة اًفصوس َة 

 -Fatiha benabbo  kirane, droit parlementaire algérien, office des publications 

universitaire , tome 01 , edition 2009    

 -Soulier Gérard, l'inviolabilité parlementaire en droit français , 1966  

 

 اهللؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼالثذ/

  ، اًعاذزت تخازخي  02، جمةل اصلزاساث اًلاهوهَة ، ؿسذ  اذلعاهة اًربهلاهَة وثعوزُاؼ ؾامثن ذصُضة ،

 . 2002سخمترب 

  ، ادلزائصي من واكؽ اهلٌلزسة ، جمةل  ثبٔزري اذلعاهة اًربهلاهَة ؿىل وضاظ اًيائة اًربهلاينؼ ظاحل ٔبتو جىص

 .2003، 02، اولَس اًضـيب اًوظين ، ؿسذ  اًيائة  ادلزائص

  ،ادلزائص ، اولَس اًضـيب اًوظين  ، جمةل اًيائة ،  اذلعاهة اًربهلاهَة جمةل اًيائةؼ ؾحاش خماًَف ،

 .2003اًـسذ اًثاين  اًس ية ألوىل ، 
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  ه / اًصســــائي ادلامـِؼؼؼؼؼؼؼة 

 ذزاسة ملازهة ، زساةل ذنخوزاٍ، اًربهلان ، ، ضٌلانث ؾضو  ؼ ٕاسٌلؾَي ؾحس اًصحٌلن، ٕاسٌلؾَي ارلَّفى

 .1999خامـة اًلاُصت، 

 و/ اهلَخلِؼؼؼؼؼؼؼاث و ألًؼؼؼؼؼؼؼؼؼام اصلزاسِؼؼؼؼؼؼؼة 

  اًس َايس و ٔب ٍص ؿىل رممة اًربهلان اًدرشًـَة و اًصكاتَةؼ ذ / ظربي حَيب ٔبمحس ؾحس اًـال ،ارلساغ 

ًلكَة اذللوق ،خامـة اهليعوزت   14سالمِة ،اهلؤمتص اصلويل ،ذزاسة ملازهة تّي اًيؼم اًوضـَة واًدرشًـَة الا

 مس خلدي اًيؼام اصلس خوزي ٌَحالذ .

  ،اًَوم اصلزايس ارلاض  فىصت الاس خلاةل يف اًلاهون اًربهلاين واًخجصتة ادلزائًصةؼ ٔبذ/ ألمّي رشًط ،

لكفة ابًـالكاث مؽ اًربهلان، من اصلس خوز، اًوسازت اهل 108،112، 103مبياكضة اهلواضَؽ اهلخضمية يف اهلواذ 

 .2001ماي  13ادلزائص

  ، اًَوم اصلزايس ارلاض مبياكضة اهلواضَؽ  حالث اًخيايف يف اًدرشًـاث ادلزائًصةؼ ذ/ فوسي ٔبوظسًق ،

ماي  13من اصلس خوز اًوسازت اهللكفة ابًـالكاث مؽ اًربهلان، ادلزائص  112، 108، 103اهلخضمية يف اهلواذ: 

2001. 
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 اذلق يف اذلَات ارلاظة      
     

ةبٔس خارت ،اصلنخوزت/ حدــاز ٔبمـال   ارض   حم

ؼصان          خامـة ُو

 

 ملسمة: 

  

ًـؼؼس اذلؼؼق يف احؼؼرتام اذلَؼؼات ارلاظؼؼة مؼؼن ٔبمه حلؼؼوق إلوسؼؼان يف اولمتـؼؼاث اذلسًثؼؼة، فِؼؼو مثؼؼصت ٌَخعؼؼوز  

اء يف اًلؼصبٓن اًىؼصمي مؼا ٌضؼري ٕاىل رعل اذلضازي ٌَمجمتؽ إلوساين ٔلن ارلعوظَة كسمية كسم اًخرشًة، وكؼس خؼ

. وؾؼن ٔبيب ٍُصؼصت زيض ػل ؾيؼَ ٔبن زسؼول ول جتسسوا ول ًلخة تـضنك تـضؼا "اسدٌاذا ٕاىل كوًـَ ثـاًؼى:" 

  " ٔبن من اّظـَؽ يف تُت كوم تلري ٕارهنم فلس حي هلم ٔبن ًفلئوا ؾَيَ ".ػل )ض( كال: 

"ًبهٔيا اطلٍن بٓمٌوا ل ثسذَوا تَوات كري لس كال ػل ثـاىل: وهلا اكن تُت إلوسان ُو حعن حِاثَ ارلاظة ف 

تَوحنك حىت جس خبٔوسوا وجسَموا ؿىل ٔبَُِا رًنك ذري ًنك ًـَنك ثشهصون. فٕان مل جتسوا فهيؼا ٔبحؼسا فؼال ثؼسذَوُا 

  حىت ًؤرن ًنك وٕان كِي ًنك ازحـوا فازحـوا ُو ٔبسىك ًنك ".  

مذَ وؿسم الاؾخؼساء ؿَهيؼا دعوظؼا اذلؼق يف حِاثؼَ ارلاظؼة ٕان حىصمي إلسالم ًإلوسان ًـوذ ًعَاهة حص  

" لك اهلسنل ؿىل اهلسنل حصام ذمَ وماهل وؾصضَ حبسة امصئ من اًرش ٔبن اسدٌاذا ٕاىل كول اًصسول )ض(: 

 حيلص ٔبذاٍ اهلسنل ".

فعحَـة ُشٍ اذلَات ثلذيض ٔبن ثدسؼم تؼبزٔساز مصميؼة ثًدؼؽ مؼن راثَؼة ظؼاحهبا ومؼن حؼق اًفؼصذ ٔبن حيؼخفغ  

 از حِاثَ تـَسا ؾن اظالغ اًلري ؿَهيا.تبزٔس 

فاًفصذ ل ًـُش فلط ؿىل ارلزب ول حيَا فلط مبعاذلَ اهلاذًة، وٕامنا ًَزم ذلَاثَ حلوق مَخعلة ثضرعؼَخَ  

ومالسمذَ ًِا. ًوُس ُياك حق ٔبكىل ؤبمه من اذلق يف اذلَات ارلاظة هلا هل مؼن ازثحؼاظ وزَؼق حبًصؼة اًفؼصذ ومؼا 

 صامذَ واحرتام بٓذمِخَ.ًرتثة ؿَهيا من ظون ه

وهلا اكن اًفصذ ُو حموز اًلؼاهون، فؼٕان مجَؼؽ اًدرشًؼـاث جسؼـى ٕاىل حٌلًخؼَ وحتلِؼق معؼاذلَ، ًوىؼن كؼس  

 ثلذيض اهلعَحة اًـامة اًخسذي يف اذلَات ارلاظة ٌَفصذ. 
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شا زاحؽ لدذالف مضموهنا وادذالف هعؼاق ارلوظعؼة مؼن فؼصذ   وثـًصف اذلَات ارلاظة ٔبمص ظـة، ُو

يؼاك مؼن جيـؼي حِاثؼَ زسا كامضؼا. نؼٌل خيخَؼف  لٓدص، ٔلن ُياك مؼن جيـؼي حِاثؼَ ارلاظؼة نخؼااب مفذوحؼا، ُو

 مضمون اذلَات ارلاظة من جممتؽ ٕاىل بٓدص هدِجة ادذالف اًلمي ألذالكِة واًخلاًَس واًثلافة.

ًفصذ حؼصا، "اذلق يف ٔبن ٍىون اتبٔهؼَ:  1967وكس حاول زخال اًلاهون ثـًصفَ يف مؤمتص اس خىِومل يف ماي  

 ". ؤبن ًرُتك ًـُش نٌل ًٍصس مؽ ٔبذىن حس ٌَخسذي ارلازيج

 اهلححر ألول: ثـًصف اذلق يف ارلعوظَة:

لؼال دعؼَ ابًيشؼء دعؼا ودعوظؼا   ارلعوظَة ًلة يه حاةل ارلعؼوض. وارلعؼوض هلؼِغ اًـمؼوم، ًو

لؼال ادؼذط فؼالن ابٔلمؼص  ودعوظَة واًفذح ٔبفعح. وذاظة اًيشء ما خيؼخط تؼَ ذون كؼرٍي ٔبي ًيفؼصذ تؼَ، ًو

لال فالن خيط تفالن ٔبي ذاض تَ وهل تَ دعَة وارلاظة ما ختعؼَ  ، ًو وختعط هل ٕارا اهفصذ ودط كرٍي ترٍب

ًيفسم.
(1)

 

وٕارا اكن من اهلخفق ؿَََ ٔبن هعاق اذلَات ارلاظة ٍمتخؽ ابسلاًة اًلاهوهَؼة حِؼر جيؼة ٔبن ًؼؼي تـَؼسا ؾؼن  

ارلعوظَة ٔبو يف حصمة اذلَات ارلاظة ما سال من ٔبذق ألموز  ثسذي اًلري وؾن اًـالهَة ٕال ٔبن ثـًصف اذلق يف

 اًيت ما ساًت ثثري اًيلاص وارلالف يف اًلاهون اهللازن.

شٍ اًعـوتة حصحؽ يف اذللِلة ٕاىل ٔبن فىصت اذلَات ارلاظة هفسِا فىصت مصهة ختخَف وثخعوز من جممتؼؽ ٕاىل   ُو

ٕلضافة ٕاىل اًؼصوف ارلاظة جؼلك رسؼط مؼن حِؼر بٓدص، وختخَف حبسة ألذالكِاث اًسائست يف ازلاؿة. اب

هوهَ تّي اًياش اطلٍن ًخىمتون دعوظَاهتم ٔبو من ُؤلء اطلٍؼن جيـَوهنؼا نخؼااب مفذوحؼا، وحسؼة زٔبي اًؼحـغ 

ختخَف حبسة ما ٕارا اكن اًضرط ؿاذاي ٔبم مضِوزا.
(2)

 

ارلاظؼة، فِؼشٍ اسلاًؼة جتؼس يف نٌل حصحؽ ٕاىل مسى ثلسٍص لك جممتؽ ٌَلمي اًيت ثخـازط مبياس حة حٌلًة اذلَات  

 مواهجهتا اذلق يف إلؿالم اطلي ٍصثحط ٕاىل حس هحري حبًصة اًعحافة.

ٕان حٌلًة ارلعوظَة ثـخرب كِسا ؿىل حًصة اًعحافة، فذضَق وثدسؽ هؼصت لك جممتؽ ًيعاق اذلَات ارلاظة   

 حبسة هؼصثَ ٕاىل مسى اذلًصة اًيت جية ٔبن حمتخؽ هبا اًعحافة. 

                                      
(1)

 .1960صت ًسان اًـصة اىلَط اًـالمة اجن مٌؼوز، معحـة تريوث، اولمؽ اًوس َط اًعاذز من ٍلؽ اٌَلة اًـصتَة، ادلزء ألول،    لكمة دعط، اًلاُ
(2)
 .1965ًَيسون/ اًعحافة واذلَات ارلاظة، ألس حوغ اًلاهوين،  
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شُة اًفلَ  اهللازن ٕاىل ٔبهَ ًعـة ٕاؾعؼاء ارلعوظؼَة ثـًصفؼا ًعؼَح ٌَخعحَؼق يف اولؼال اًلؼاهوين فِؼيي  ًو

ثـخرب هعاكا كاهوهَا واسـا ًعـة وضؽ حسوذ ومـامل واحضة مس حلة هل.
(3)
  

وكس ػِصث ثـًصفاث خمخَفة ابًفلَ واًلضاء اهللازن حاًوت ثـًصف اذلق يف ارلعوظَة ٕاما توضؼؽ ثـًصؼف  

ذون ثـساذ ٌَـيارص اًيت حىّون اذلق يف ارلعوظؼَة، وٕامؼا هؼؼصا ٔلن اًفىؼصت مصهؼة ومذلؼريت  صامي ٌَفىصت هفسِا

من جممتؽ ٕاىل جممتؽ بٓدص ومن سمن ٕاىل بٓدص، فلس ميخيؼؽ اًفلؼَ ؾؼن وضؼؽ ثـًصؼف صؼامي ٌَفىؼصت وٕامنؼا ًـصفِؼا ؾؼن 

ٍىؼون اولؼال مفذوحؼا  ظًصق مضموهنا تخـساذ ألموز واًوكائؽ اًيت ثسذي يف هعؼاق اذلَؼات ارلاظؼة، ورعل حؼىت

 ٕلذذال ثـسًالث يف اًخحسًس حسة اًؼصوف، سواء ابٕلضافة ٔبو اذلشف ؤبذريا ٕاما ٔبن جتمؽ تّي اًفىصثّي.

 اهلعَة ألول: اذلق يف اذلَات ارلاظة صلى اًفلَ واًلضاء اًفصوس َّي:

  اًفصغ ألول: اذلق يف اذلَات ارلاظة صلى اًفلَ اًفصويس:

ًلك ٕاوسان هعاق من اذلَات جية ٔبن ٍىون رسعَا هل وملعوزا ؿََؼَ، حبَؼر ل  ٔبو ح اًفلَ اًفصويس ٔبن 

ـؼُش وحؼسٍ ًفؼرتت مؼن  جيوس ٌَلري ٔبن ًسذي ٕاًََ تسون ٕارن، وارلَوت كس حىون تؼبٔن ًخذـؼس اًفؼصذ ؾؼن اولمتؼؽ ًو

اًوكت ٔبو حىون تبٔن خيخًل إلوسان تحـغ اًياش اطلٍن ًبًٔف ٕاٍهيم.
(4)

 

 ات ارلاظة صلى اًلضاء اًفصويس:اًفصغ اًثاين: اذلق يف اذلَ

مل ًضؽ اًلضاء اًفصويس ثـًصفا حمسذا ٌَحَات ارلاظة، واجتَ ٕاىل حبر لك حؼاةل ؿؼىل حؼست يك ٌسؼ خعَؽ ٔبن  

 ًوفص اسلاًة اًلاهوهَة ٌَحَات ارلاظة ول حيرص هفسَ يف هعاق حمسوذ.

 هعؼاق اذلؼق يف اذلَؼات ارلاظؼة واهلس خفاذ من ٔبحاكم اًلضاء اًفصويس ٔبهَ ًـخرب من ألموز اًيت ثؼسذي يف 

 ٌَفصذ، حاةل اًضرط اًـائََة واًـاظفِة وادلسٌلهَة واًيفس َة واًـلََة واهلـخلساث اصلًًِة واًفَسفِة واًعحَة.

نٌل ٔبهَ مل ٌس خعؽ وضؽ حسوذ فاظةل تؼّي اذلَؼات اًـامؼة وارلاظؼة، مفؼن اًعؼـة اًلؼول ٔبٍؼن ثًهتؼيي اذلَؼات  

.ارلاظة ؤبٍن ثحسٔب اذلَات اًـامة
(5) 

 

                                      
(3)
 .19، ض.1974فَِو خاك/ اذلق يف احرتام اذلَات ارلاظة، جصوهسي  
(4)
 حوىز/ هتسًس اذلَات ارلاظة تواسعة اًخىًٌووحِا: ثلٍصص ملسم ٕاىل اًيسوت اصلًوَة اًثاًثة ؾن الثفاكِة ألوزوتَة ذللوق 

 .185، ض.1973جصوهسي إلوسان، مًضوز يف ٔبؾٌلل ُشٍ اًيسوت تـيوان "اذلَات ارلاظة وحلوق إلوسان"     
(5)
 .14، ض. 1988هلال ؾن نخاة اصلنخوز ٔبسامة ؾحس ػل كاًس/ اسلاًة ادليائَة ٌَحَات ارلاظة وتيوك اهلـَوماث، اًلاُصت  
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 اهلعَة اًثاين: اذلق يف اذلَات ارلاظة صلى اًفلَ واًلضاء ألمٍصىِّي:

 اًفصغ ألول: اذلق يف اذلَات ارلاظة صلى اًفلَ ألمٍصيك:

ًشُة خاهة من اًفلؼَ ألمؼٍصيك اهلـؼارص ٕاىل ثفضؼَي ؾحؼازت حؼق اًضؼرط يف ارلَؼوت ٔبو يف ٔبن هرتنؼَ  

 وصبٔهَ ؿىل جسمَة اذلق يف ارلعوظَة.

َة ثثري يف اطلُن اًحـس ؾن اًـالهَة، ٔبي ٔبن اهلساش هبا ٍىون ابًىضف ؾؼٌل ًؼسوز يف اًؼؼالم فارلعوظ  

وحىذيفَ اًرسًة. مؽ ٔبن اسلاًة اًلاهوهَة ل جضمي فلط ما ٍىون زسا دفِؼا ؾؼن اًاكفؼة تؼي جضؼمي مؼا ًؼسوز يف 

 ماكن ؿام ظاهلا ٔبن حاةل ارلعوظَة كس ثوافصث.

ًِسوء وارلَوت ًلسم مزيت ُامة يف حتسًس اهللعوذ ابرلعوظَة، حفٌلًة اذلَات واذللِلة ٔبن اًرتنزي ؿىل فىصت ا 

ارلاظة ل ثـين فلط ؿؼسم اًىضؼف ؾؼن ٔبزساز ُؼشٍ اذلَؼات ولك مؼا ًخـَؼق هبؼا وٕامنؼا ثـؼين ٔبًضؼا رضوزت ؿؼسم 

ي اًخسذي يف اذلَات ارلاظة ابلمذياغ ؾن لك ما من صبٔهَ اهلساش هبسوء وسؼىِية اذلَؼات ارلاظؼة ٌَضؼرط، بٔ 

ٔبهَ جية من هجة احرتام زسًة ٔبو دعوظَة اذلَات تـسم اًىضف ؾهنا، ومؼن هجؼة ٔبدؼصى جيؼة احؼرتام ُؼسوء 

ا ول جيوس ارلوط فهيا ٔبو ٕااثزهتا، فال جيوس فعي اًـامي ًسخة ًخعي حبَاثؼَ  اذلَات ارلاظة ذون ثـىري ظفُو

 ارلعوظَاث ًخـىري ُسوء اذلَؼات ارلاظة فِيا ل ًوخس ٔبي مساش ابًرسًة ٔبو وضف ارلعوظَة وٕامنا ًَجبٔ ٕاىل

ارلاظة ٌَضرط.
(6)

 

 اًفصغ اًثاين: اذلق يف اذلَات ارلاظة صلى اًلضاء ألمٍصيك:

ًلس زفغ اًلضاء ألمٍصيك مدسئَا اذلق يف ارلعوظَة ًـسم وحوذ سواتق كضائَة حتمي ُؼشا اذلؼق، ومؼا  

وزك خبعوض كضَة  فاهلسؾى ؿَهيم كاموا زوصس خري، س ضزوتًسون ًؤنس رعل حنك حموكة الاس خئٌاف يف هًَو

ابسؼؼ خزسام ظؼؼوزت اهلسؾَؼؼة ذون ٔبذؼؼش ٕارهنؼؼا ٔلقؼؼصاط جتاًزؼؼة، فَؼؼٌل ؿَمؼؼت تؼؼشعل زفـؼؼت ذؾؼؼوى ظاًحؼؼت فهيؼؼا 

ابًخـًوغ ثسخة اًرضز اطلي ذللِا يف دعوظؼَاهتا والاؾخؼساء ؿؼىل مَىِؼة ظؼوزهتا واًعؼسمة اًيفسؼ َة اًؼيت 

 ق كضائَة وؿسم اؿرتاف اهلرشغ هبشا اذلق.ثـصضت ًِا، فصفضت اىلوكة ذؾواُا ًـسم وحوذ سوات

                                      
(6)
 ، اولضل 1966هوهفزّي مَِخون/ ارلعوظَة واًلاهون، ملسمة فَسفِة مًضوزت يف جمةل اًلاهون واهلضالك اهلـارصت س ية  

 .279ًـسذ اًثاين، ض. ، ا31     
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ًوىن يف اًـرص اذلسًر ٔبظحح ٌَلضؼاء ألمؼٍصيك ذوز يف جضؼُِس هؼًصؼة اذلؼق يف ارلعوظؼَة، ٕال ٔبهؼَ مل  

" فلك رسط ًضؽ ثـًصفا حمسذا ًفىصت ارلعوظَة، حِر ًـصفِا ؾن ظًصق ثـًصف اهلساش ابرلعوظَة  اكلِٓت:

رسط بٓدص يف ٔبل ثخعي ٔبموزٍ ؤبحواهل ٕاىل ؿنل اًلري، ؤبل حىون  ًًهتم تعوزت خسًة، وتسون وخَ حق حق

 ظوزثَ ؾصضة ٔلهؼاز ازلِوز، ًـخرب مسؤول ٔبمام اهلـخسى ؿَََ".

وخاء يف اًخـََق ؿىل ُشا اًخـًصف ٔبن اًخفصكة تّي ما جية ٕاؿالهَ ٌَيؼاش وتؼّي مؼا جيؼة ٔبن ًؼؼي دفِؼا  

 مـَاز حامس ووا ح ًِا. ؾهنم ما سال من ألموز اصلكِلة اًيت ًعـة وحوذ

 اهلححر اًثاين: حسوذ وهعاق اذلق يف اذلَات ارلاظة ٔبو ارلعوظَة:

ًدٌاسغ اولمتؽ معَحخان ٔبساسُذان ٌُل: معَحة اًفصذ يف زسًؼة ٔبزساز حِاثؼَ ارلاظؼة، ومعؼَحة اولمتؼؽ يف  

اق اذلق يف اذلَات ارلاظة اهلساش هبشٍ ألزساز واىهتاوِا يف تـغ ألحوال اهلوحدة طلعل. واطلي ًضؽ حسوذ هع

  ُو حصحِح ٕاحسى اهلعَحخّي ؿىل ألدصى.

 اهلعَة ألول: حسوذ اذلق يف اذلَات ارلاظة:

ٕان معَحة اًفصذ يف حفؼغ ٔبزساٍز ووكؼائؽ حِاثؼَ واهلـَومؼاث اهلخـَلؼة حبَاثؼَ ارلاظؼة ومعؼَحة اولمتؼؽ يف  

ضؼؽ جؼصامج اًخمنَؼة ٔبو مؼسى معاتلؼة سؼَونَ ثوحَِ سَوك اًفصذ ومـصفة اهلـَوماث ؾيؼَ، اًؼيت حىؼون ٔبساسؼا ًو 

 ٌَيؼام الاحامتؾي واًلاهوين ٌضلوةل.

ول ميىٌيؼا اًلؼول ٔبهيؼؼا تعؼسذ معؼَحخّي مذياكضؼؼخّي ٔبو مذـازضؼخّي، تؼؼي كؼس ًعؼسق اًلؼؼول تبٔهيؼا تعؼؼسذ   

ًيؼام معَحخّي مذواًسخّي حيصض اولمتؽ ؿىل حٌلٍهتٌل ًوىن ترتحِح ٕاحساٌُل ؿىل ألدصى، ورعل ٍصثحط تعحَـة ا

 اًس َايس والاحامتؾي اطلي ثًهتجَ اصلوةل.

 ٌوَحق يف اذلَات ارلاظة وهجان مذالسمان، ٌُل: حًصة اذلَات ارلاظة وزسًة ُشٍ اذلَات.  

 اًفصغ ألول: حًصة اذلَات ارلاظة:

ًلعس هبا حًصة اًفصذ يف ادذَاز ٔبسَوة حِاثَ ذون ثسذي من اًلري ٔبو اًسَعة ًىن ُشٍ اذلًصة ًُسؼت  

ضؼؽ اًلؼاهون حؼسوذُا ل مؼن ٔبخؼي ثلَِؼس ُؼشٍ معَل ة ٌَفصذ، وٕامنا يه ملِست ابًيؼام الاحامتؾي ذاذي اولمتؼؽ ًو

اذلًصة ًوىن من ٔبخي ثيؼمي هَفِة ذمازس هتا يك ل ثرض ابلٓدٍصن، فال حمؼي ٌَخضؼحَة حبًصؼة الٓدؼٍصن مؼن ٔبخؼي 

 حًصة فصذًة.
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َات ارلاظة ًٔلفصاذ ًصكاتة اىلوكة ٔلخؼي ضؼٌلن وجية ٔبن ختضؽ اًدرشًـاث ارلاظة تدٌؼمي ذمازسة حًصة اذل  

ؿسم اهلساش هبشٍ اذلًصة ٔبو مضمون اذلق راثَ.
(7)

 

ومن اًخعحَلاث اًلضائَة ٌَمحوكة اًـََا ألمٍصىِة اًيت ثياًوت مسى مرشوؾَة اذلسوذ اًخيؼميَؼة هلٌلزسؼة  

اًخـلمي إلحدؼازي ؿؼىل مؼن  ، حِر كضت إبًلاء جرشًؽ ًفصط1942حًصة اذلَات ارلاظة ما كضت تَ يف س ية 

" ٔبن حؼق اًؼزواح حُينك ؿَََ تـلوابث هدِجة ٕاثَاهَ ٔبفـال خًس َة كري مرشوؿة، وكاًت اىلوكة يف ثرٍبص كضاهئا 

وإلجناة ٔبساس َان ًوحوذ واس متصاز حِات ادلًس اًخرشي".
(8)

 

 اًفصغ اًثاين: زسًة اذلَات ارلاظة:

 اثَ ارلاظة سواء ٔباكهت تَاانث ٔبو وكائؽ.ًلعس هبا لك ما ًًذج ؾن ذمازسة اًفصذ ذلَ 

فرسًة اذلَات ارلاظة يه اًوخَ اًثاين ٌَحَات ارلاظة، فال وس خعَؽ اًلول تبٔن ُياك حًصة ٌَفصذ يف ذمازسة  

حِاثَ ارلاظة ٕارا مل حىن اًرسًة حىسو لك ما ًًؼذج ؾؼن ُؼشٍ اهلٌلزسؼة، فاًـالهَؼة ثفلؼس اذلًصؼة كميهتؼا وجسؼَة 

 ـي اولموغ زكِحا ؿىل سَوك اًفصذ ؤبسَوة حِاثَ ارلاظة.مضموهنا، ٕار ٔبهنا جت

وهعاق زسًة اذلَات ارلاظة هعاق رسا ٍصثحط ابًضرط راثَ، فِو ٌضمي مجَؽ اًحَؼاانث واًوكؼائؽ اًؼيت  

ًصؼس اظالؾِؼم ؿَهيؼا  ًلصز اًضرط ٔبن من معَحخَ الاحذفاع هبا ًيفسَ ٔبو تلرٍي من ألصزاض اهلخعَّي تَ ٍو

كضات اهلوضوغ، ول ٌضرتظ ٕلضفاء ظاتؽ اًرسًة ؿىل ُؼشٍ اهلـَومؼاث ٔبو اًوكؼائؽ ٔبن حىؼون  وخيضؽ رعل ًخلسٍص

 مرشوؿة، فاًلاهون ٌس حف حٌلًخَ ؿىل ٔبزساز اذلَات ارلاظة تلغ اًيؼص ؾن مرشوؾَهتا.

وجيسز اًخيخَِ ٕاىل ٔبن اذلق يف زسًة اذلَات ارلاظة خيخَف من اذلؼق يف اًرسًؼة تعؼفة ؿامؼة، فلؼس نفؼي   

 اًـلوابث ادلزائصي حٌلًة ٔبزساز اهلِية. كاهون

وذالظة اًلول، ٔبن هعاق اذلق يف اذلَات ارلاظة هعاق كري حمسذ وٕامنا ُو وس يب خيخَف مؼن فؼصذ لٓدؼص  

ومن ذوةل ٕاىل ٔبدصى ومن سمن ٕاىل بٓدص تساذي اولمتؽ وفلؼا هللذضؼَاث اهلعؼَحة الاحامتؾَؼة واًيؼؼام اًسؼ َايس 

 والاحامتؾي ذاذي لك ذوةل. 

                                      
(7)
 .45، ض.54ٔبمحس فذحي زسوز/ اذلق يف اذلَات ارلاظة ، جمةل اًلاهون والاكذعاذ، اًـسذ 
(8)
 َلس حيي معص/ اذلق يف ارلعوظَة يف اًلاهون ألمٍصيك، حبر ملسم ٕاىل مؤمتص اذلق يف حصمة اذلَات ارلاظة 

 .1987وهَوً 6ٕاىل  4لكَة اذللوق، خامـة إلسىٌسًزة ، من  -    
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ؼغ ُؼؼو اطلي ًضؼؼؽ اذلؼؼسوذ اًـامؼؼة ًيعؼؼاق اذلؼؼق يف اذلَؼؼات ارلاظؼؼة، ًوىؼؼن اطلي ٍىؼؼون هل اصلوز فا  هلرشؼ

ألسايس يف زمس حسوذ هعاق اذلق يف اذلَات ارلاظة يف اصلوةل ُو اًلضاء تعفة ٔبساس َة مث اًفلَ.
(9) 

 اهلعَة اًثاين: هعاق اذلق يف اذلَات ارلاظة:

و اذلَات اًـامؼة فلؼس اجتؼَ اًفلؼَ ثؼسزجيَا ٔبمام ظـوتة ثـًصف اذلَات ارلاظة ه   فسِا ٔبو ابًيؼص ٕاىل هلِضِا ُو

 ٕاىل اًـسول ؾن اًححر ؾن ثـًصف ًِا، واجتَ ٕاىل وضؽ كامئة ٌَلمي اًيت حتمهيا فىصت اذلق يف ارلعوظَة.

فلس ٔبو ح تـغ اًفلِاء 
(10)

ٔبن فىصت اذلق يف ارلعوظَة ؾحازت ؾن كدة ثخجمؽ حتؼت ػالًِؼا ؿؼست مصانؼز  

لث ًوخس تُهنا اًلََي من اًيلاظ اهلضؼرتنة، ًوىهنؼا هتؼسف مجَـؼا ٕاىل حٌلًؼة اذلَؼات ارلاظؼة، فِؼيي جضؼمي وحا

 حٌلًة اًلمي اًيت ثخـَق ابًفصذ واًيت جية حٌلٍهتا ضس اًخسذي ارلازيج من اًلري.

ُا ٕاىل ذزخة و حىت ل ختخَط مـامل فىصت ارلعوظَة تّي اًفلَ واًلضاء ألمٍصىِّي اٌظلان ثوسـا يف ثفسري  

 هحريت وتّي مفِورما يف اًفلَ واًلضاء اًفصوس َّي.

 اًفصغ ألول: هعاق اذلق يف ارلعوظَة صلى اًفلَ واًلضاء ألمٍصىِّي:

و ٔبن اذلؼق يف اذلَؼات ارلاظؼة ًيلسؼم ٕاىل  Prosserثخىن اًلضاء ألمٍصيك اًخلس مي اطلي كال تَ اًفلَِ   ُو

 ٔبزتـة ٔبكسام، ويه:

 ات ارلاظة ٌَفصذ، اكًخجسس ؿىل حِاثَ ارلاظة ٔبو اًخعًت.ٔب( اًخسذي يف اذلَ 

ة( اًًرش اًـَين ٌَوكائؽ ارلاظة ابًفصذ، نًرش ظوزت سوحذَ اهلًصضة تلغ اًيؼؼص ؾؼن وسؼ َةل اذلعؼول  

 ؿَهيا.

 حؼ( إلساءت ٕاىل مسـة اًضرط يف هؼص ازلِوز. 

مثي: الامس، اًعوث  ذ( اس خزسام تـغ اًـيارص اًضرعَة ٌَضرط تلعس اذلعول ؿىل هسة ماذي 

 ٔبو اًعوزت.

 ومن اًخعحَلاث اًلضائَة هلؼاُص اذلق يف ارلعوظَة ما ًًل: 

                                      
(9)
 هلال ؾن نذـاة اصلنذؼوز ٔبسامـة ؾدـس اٌَـَ كاًـس/ اسلاًـة ادليائِـة ٌَحِـات ارلاظـة وتٌؼؼوك اهلـَومـاث، اهلصحـؽ اًساتؼق، 

 . 22 -21ض. -ض      
(10)

 . 24فَِو خاك/ اذلق يف حٌلًة اذلَات ارلاظة، اهلصحؽ اًساتق، ض. 
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لعؼؼس تؼؼَ حؼؼق اًفؼؼصذ يف ؾًزخؼؼَ ومٌؼؼؽ اًلؼؼري مؼؼن اىهتؼؼاك زقحخؼؼَ يف ٔبن ًؼؼؼي جمِؼؼول اذلؼؼق يف اًـؼؼزةل:   ًو

ومٌـزل
(11)

ؾن ظًصق اذلواش ، ويه حِامن ًخسذي اًلري ماذاي اككذحامَ مزنل اًضرط ٔبو اًخسذي اًلري ماذي 

 اكدذالش اًيؼص مثال.

وكس كضت اىلامك ألمٍصىِة ٕاؾٌلل طلعل مبسؤوًَة اًخاحص اطلي ًالحق مسًيَ ؾؼن ظًصؼق اًخؼسذي تلعؼس  

خعَة اًلضاء ألمٍصيك ًلِام اهلسؤوًَة ٔبن ٍىون ُشا اًخسذي يف ماكن ذاض ٔبو يف ٔبمص  مـصفة مصنٍز اهلايل، ًو

 ذاض ًوُس يف ماكن ٔبو ٔبمص ؿام.

 اًفصغ اًثاين: هعاق اذلق يف ارلعوظَة صلى اًفلَ واًلضاء اًفصوس َّي:

ٔبو ح خاهة من اًفلَ اًفصويس ٔبن ألمؼوز اًؼيت ثؼسذي يف هعؼاق اذلَؼات ارلاظؼة يه ألمؼوز اًؼيت ثخـَؼق  

 ابذلَات اًـائََة اكًحيوت واًزواح واًعؼالق واذلَؼات اًـاظفِؼة واًعؼوزت واطلمؼة اهلاًَؼة، ومؼا ًسفـؼَ اًضؼرط مؼن

شا اًخـساذ ؾحازت ؾن حصذًس هلا ظحلَ اًلضاء فلؼط، ًوىؼن خيخَؼف اًفلؼَ  رضائة وهَفِة كضاء ٔبوكاث اًفصاػ، ُو

حول ثـساذ ما ًسذي يف هعاق اذلَات ارلاظة، فِضَف اًحـغ ؿىل مؼا سؼ حق رهؼٍص اذلؼق يف الامس واًعؼوث 

، وحِاثؼَ اصلاذََؼة واًصوحِؼة، ٔبي واًرشف والاؾخحاز ويف سريت حِاثَ ويف خاهة اذلَؼات اذلصفِؼة اًلؼري ؿَيَؼة

 اذلَات اًيت ًـُضِا اًضرط ؾيسما ًلَق ؿىل هفسَ ابة مزنهل.

 ومن ٔبمه اًخعحَلاث اًلضائَة ما ًًل: 

 اذلَات اًـاظفِة واًزوحِة واًـائََة: - 

اس خلص اًلضاء اًفصويس ؿىل ؿسم حواس ورش اهللؼامصاث اًـاظفِؼة ًفذؼات ظؼلريت اًسؼن، نؼٌل ل جيؼوس ورشؼ  

خازخي اًلصايم ٔلحس ألصزاض.اً 
(12)

 

نٌل ثـخرب من كدَي اذلَات ارلاظة ألموز اهلخعةل ابذلَات واًـالكة اًزوحِة، ومن تُهنا ؿالكة اًصخي جزوحذَ  

ومسى جناخ اًـالكة اًزوحِة، ونشعل ما ًخـَق ابًعالق وػصوفَ وٕاجصام سواح خسًس.
(13) 

 

 

                                      
(11)

  Opinion de la cour dans Kaz v. United States, 309.U.S.347, 350- 1967.V. Francois Art. P.710. 
(12)

 .16723-2-1971 -، ألس حوغ اًلاهوين06/01/1971هلغ مسين يف: 
(13)

 .14875 -2-1966 -ألس حوغ اًلاهوين – 1966ًوهَو  25، 23حموكة اًسّي الاتخسائَة 
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 رلعوظَة:اهلححر اًثاًر: اًعحَـة اًلاهوهَة ٌَحق يف ا

ػِص يف اًفلَ واًلضاء اهللازن ٔبنرث من اجتاٍ يف حتسًس اًعحَـة اًلاهوهَة ٌَحؼق يف ارلعوظؼَة، وحتسًؼسُا  

 ًؤ ص ثبٔزريا مدارشا يف حتسًس ألصزاض اطلٍن ٍمتخـون هبشا اذلق.

 اهلعَة ألول: ٔبمه الاجتاُاث يف اًخىَِف اًلاهوين ٌَحق يف ارلعوظَة:

يس كس اؿرتف رصاحة يف اهلاذت اًخاسؼـة مؼن اًلؼاهون اهلؼسين تؼبٔن ٌَضؼرط اذلؼق يف هلا اكن اهلرشغ اًفصو 

اذلَات ارلاظة فٕاهَ كس كىض ؿىل هلاص اكن ًسوز حول ما ٕارا اكهت ارلعوظَة ثـخرب حلؼا ٔبم زدعؼة ٔبم حًصؼة. 

 ًوىن اًدساؤل اهلعصوخ ًثوز حول ظحَـة ُشا اذلق.

ٌل:    ػِص اجتاُان، ُو

ى ٔبن اذلق يف ارلعوظَة ًـخرب من كدَي حق اهلَىِة، ومن مت ًـخرب اًضرط ماًاك ٍص ( الاجتاٍ ألول: 1 

 ذلَاثَ ارلاظة.

ٍصى ٔبن اذلق يف ارلعوظَة ًـخؼرب مؼن كدَؼي اذللؼوق اًضرعؼَة ٔبو اذللؼوق اهلالسمؼة ( الاجتاٍ اًثاين: 2 

 ًعفة إلوسان.

 اًفصغ ألول: اذلق يف ارلعوظَة ًـخرب من كدَي اذلق يف اهلَىِة: 

ًشُة اجتاٍ يف اًفلَ واًلضاء اهللازن ٕاىل اًلول تبٔن إلوسان ًـخرب ماًاك ذلَاثَ ارلاظة. ومن مث، ل جيؼوس  

لس وضبٔث ُشٍ اًفىصت يف ابذئ ألمص يف جمال اذلق ؿىل اًعؼوزت مث اهخلَؼت ٕاىل  الاؾخساء ؿىل حق مَىِخَ، ًو

 اذلق يف ارلعوظَة.

صحؽ ٔبساش اًفىصت اًلائةل تبٔن ًإلوسان   ؿىل ظوزثَ حق مَىِة ٕاىل اًيؼًصة اًيت حصى ٔبن ًإلوسان ؿؼىل ٍو

حسمَ حق مَىِة. واًعوزت ثـخرب حزء ل ًخجزٔب من ادلسم إلوساين، فاًضلك ًخىون صبٔهَ صؼبٔن ادلسؼم مؼن 

 ٍلوؿة من اًـؼام وادلضل واًـضالث وألوزذت.

رٍي مؼن اًخرشؼ. ومؼن مث، فؼٕان فِشٍ ألحزاء ٔبو اهلواذ جممتـة ثـعي لك رسط صالك ذاظا ٍمتزي تَ ؾن كؼ 

حق اهلَىِة اطلي ٍمتخؽ تَ إلوسان ؿىل حسسٍ ميخس ٕاىل اًعوزت اًيت متثي ُشا ادلسؼس، فِؼشٍ اًفىؼصت ثيؼؼص ٕاىل 

 اًعوزت هؼصت ماذًة ومن ُيا ٔبمىن جضخَِ اذلق يف اًعوزت حبق اهلَىِة.  
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اش ٕازاذاي ٔبو كؼؼري ٕازاذي، وسؼؼالمة اًىِؼؼان اًحؼؼسين وحصمذؼؼَ جسؼؼ خَزم مٌؼؼؽ اهلسؼؼاش تؼؼَ سؼؼواء اكن اهلسؼؼ 

فإلوسان ابؾخحاٍز ماًاك ٌس خعَؽ ٔبن ًخرصف نٌل ٌضاء يف ظوزثَ، فهل ٔبن ًلري يف مـاهلِا ٕار ٌس خعَؽ ٔبن ًعؼحف 

ص صؼلكَ ٔبو  لري يف ظًصلة ثعفِف صـٍص ٔبو ٔبن ًلؼوم تـمََؼاث اًخجمَؼي وجيؼوس هل ٔبًضؼا ٔبن مييؼؽ ثعؼٍو صـٍص ًو

زائصي ٔبًضا خيولن اهلاعل حق الاس خـٌلل، والاس خلالل، واًخرصف ورش ظوزثَ. فاًلاهون اهلسين اًفصويس وادل

ًرشؼ  اهلعَق فامي ميَىَ. ومن مث، ًـخرب من كدَي اهلساش هبشٍ اًسَعاث من ًعؼوز صؼلك كؼرٍي مؼن اًيؼاش ًو

 ظوزثَ ورعل حىت ًوو مل ٍىن اهلعوز مسفوؿا تبًٔة هَة سُئة.

ذؾوى اسؼرتذاذ جسؼ هتسف الاؿؼرتاف حبلؼَ يف ومثي ُشا اهلساش ًؤذي ٕاىل مٌح اًضرط اذلق يف زفؽ  

اهلَىِة، نٌل ختوهل اذلق يف ظَة وكف ألؾٌلل اًيت ثيعوي ؿىل اهلساش حبلَ.
(14)

  

لس ٔبذشث تـغ اىلامك اًفصوس َة مٌش اًلسم وحىت وكذيا ُشا هبشٍ اًفىصت اكمةل، فٌجؼس رصاحؼة ؾحؼازت    "ًو

ا حبق مَىِة معَق، ول ميؼغل كؼرٍي اًخرصؼف فِؼَ من حِر ٔبن لك رسط ٍمتخؽ ابًًس حة ًعوزثَ ولس خـٌلًِ

ذون موافلذَ ".
(15)

   

سؼ خعَؽ ٔبن ًعؼحح تـؼست رشوظ   وؿىل ُشا، فاًضرط ًيؼص ٕاًََ ابؾخحؼاٍز موضؼوؿا ٌَحؼق مؼن هجؼة، ٌو

حائزا ٌَحق من هجة ٔبدصى. وتـحازت ٔبدصى، فٕان ذمزياث ظاحة اذلق حىون ًِؼا ظؼفة ٔبو ظؼاتؽ موضؼوغ اذلؼق 

وظاحة اذلق ًـخرب حق هفسَ، مبـىن ٔبن ُشٍ اذلًصة جسمح هل ابًخرصف يف ُشٍ اهلمزياث صبهٔنا صبٔن اًحضائؽ 

يف اهلعاًحة ابس خـاذهتا، ٔلن اًضرط ٔبي ظاحة اذلق ميغل هفسَ مفن ًعؼوزٍ ذون ٕارهؼَ فِؼو ٌرسؼق صؼلكَ 

 ابؾخحاٍز حزءا مٌَ.

ظؼوزثَ وصؼلكَ نؼٌل ومن ٔبمه دعائط اذلق ؿىل اًعوزت كاتََخَ ٌَخرصف، فاًضرط ٌسؼ خعَؽ ٔبن ًخِؼؽ  

ٌضاء، فـازضة ألسايء ثخِؽ ظوزهتا ٔبو من ًضؼؽ ظؼوزثَ ؿؼىل إلؿؼالانث فٕاهؼَ ل ًلؼوم تؼشعل ٕال مبلاتؼي مؼايل، 

ونشعل ٌس خعَؽ اًضرط تَؽ حِاثَ ارلاظة ملاتي مدَف مايل، فاًفٌان ٔبو ٔبي رسط كس ًخِؽ مشهصاثَ اًيت ثوخس 

 فهيا ٔبزساز ودعوظَاث حِاثَ.

ا مَىِة ذاظة ٌَضرط واهلؼاُص ايلخَفة ٌَضرعؼَة جيؼة ٔبن ٕان اذلَات ارلاظة   ًُيؼص ٕاٍهيا كاهوان ابؾخحاُز

ثفِم ؿىل ٔبهنا من كدَي اذللوق اهليخثلة من حق اهلَىِة.
(16)

 

                                      
(14)

 Fougerol (H): La figure humaine et le droit, thèse Paris, 1913, p- p. 15-16.  
(15)

  -خاًست ذي ابًََ  -23/05/1970، وحموكة ابٌزس الاتخسائَة:  389-2-1905ذاٌَوس  – 27/02/1905حموكة حصاش:  

 .65مَرط  – 2 -1970      
(16)

  Edelman (B): Esquisse d'une théorie du sujet -l'homme et son image - D 1970, chron, p. 119. 
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وثؼِص مزيت ُشٍ اًفىصت يف ٔبهنا جسمح هلن ًخـصط لؾخؼساء ؿؼىل حِاثؼَ ارلاظؼة ٔبو ظؼوزثَ ٔبن ًَجؼبٔ ٕاىل  

حاخؼة ٕلزحؼاث وحؼوذ رضز مؼاذي ٔبو مـيؼوي، ورعل ٕاؾؼٌلل ذللؼوق اهلؼاعل.  اًلضاء ًوكف ُشا الاؾخساء ذون

نشعل حىت ًوو مل ٍصحىة اهلسؾى ؿَََ ٔبي دعبٔ، فلس ٔبذشث هبشا الاجتاٍ تـغ اىلامك ألمٍصىِة واًىٌسًة.
(17)

 

 ثلسٍص ُشا الاجتاٍ: 

ا فىؼصت ذاظئؼة وكؼري ذكِلؼة  ًًذلس ٔبكَحَة اًفلَ اًفصويس ُشٍ اًفىصت ابؾخحاُز
(18)

. فبٔهعؼاز ُؼشٍ اًفىؼصت كؼس 

ثبٔ صوا ابٔلفاكز اًصوماهَة، حِر حصظوا ؿىل ٕازخاغ لك خسًس ٕاىل ألفاكز اًلاهوهَة اًيت اكهت سائست كسميا تؼسل 

ًض ئوا ثلسؼ اميث كاهوهَؼة خسًؼست اكن مؼن اًسؼِي ثحُهنؼا ًؼو ٔبمـيؼا اًيؼؼص يف اذللؼوق ادلسًؼست  من ٔبن جيسذوا ًو

 وهنا وحسوذُا اذللِلِة.وحََياُا حتََال سَامي وؾصفٌا مضم

نٌل ٔبهَ ل ميىن اًلول ذامئؼا ٔبن اًضؼرط ميؼغل اًعؼوز اًؼيت متؼثهل، فاًضؼرط اطلي ًلدؼي ٔبن ًعؼوزٍ ٔبو  

ٍصمسَ ٔبحس اًفٌاهّي ل ًـخرب ماًاك ٌَعوزت وٕامنا اهلاعل ُو اًفٌان هفسَ ول ثًذلؼي اهلَىِؼة ٕاىل اًضؼرط "ؿؼازط 

ألسايء" ٕال ابثفاق مؽ اًفٌان.
(19)

   

لس كصزث ٕاحسى اىلامك اًفصوسؼ َة ٔبهؼَ ل جيؼوس اٌَجؼوء ٕاىل حؼق اهلَىِؼة، فإلوسؼان ل ًؼسذي يف ذائؼصت فَ 

اهلـامالث اًلاهوهَة ول ميىن ٔبن ٍىون موضوؿا ذلق ؾَين.
(20)

 

 اًفصغ اًثاين: اذلق يف ارلعوظَة ًـخرب من حلوق اًضرعَة:

 حٌلًة اذلَات ارلاظؼة مؼن كدَؼي اذللؼوق اهلالسمؼة اجتَ اًفلَ واًلضاء اًفصوس َّي حسًثا ٕاىل اؾخحاز اذلق يف 

ًعفة إلوسان وحلوق اًضرعَة يه اذللوق اًيت ٍىون موضـِا اًـيارص اهلىوهة ٌَضرعَة.
(21)

 

فاهلرشغ اًفصويس اؿرتف رصاحة تؼبٔن ٌَضؼرط اذلؼق يف احؼرتام حِاثؼَ ارلاظؼة. فاسلاًؼة ثلؼصزث ٌَحؼق  

ًة اذلق يف اذلَات ارلاظة ثؼمت ذون حاخؼة ٌَجؼوء ًفىؼصت اهلسؼؤوًَة ًوُس ٌَحًصة، فاًفلَِ س خازك ًو ح تبٔن حٌل

                                      
(17)

ؾخساء ؿىل مت اًلضاء يف ولًة ٔبوهخاًزو اًىٌسًة حِر ًعحق اًلاهون إلجنَزيي تخـًوغ لؾة هصت كسم ؾن اس خـٌلل ظوزثَ ذون ٕارهَ. ؤبسس اًلضاء الا  

 ٔبمٍصاك، ٕاجنَرتا، نيسا، فصوسا، ابٌزس ذزاسة ملازهة ًلواهّي -اذلق يف اهلَىِــة، وزذ ُشا اذلىــم يف مًؤف ابثٌُوذ تَري/ حٌلًة اىلاذاثث يف اًلاهؼؼون ارلاض

 .90، ُامش 30، ض.1976
(18)

  Nerson: Les droits extrapatrimoniaux,Thèse- Lyon 1939, Paris L.G.D.J, n:78, p.141. 
(19)

 .76، ض.1961اكٍزز تَري/ اذلق يف اًعوزت ، ادلزء اًثاين، ابٌزس  
(20)

 .855 -1 -1932 -ذي ابًََ خاًست -2/3/1932حموكة ٔبًفِخو اهلسهَة:  
(21)

 .11، اًعحـة اًثاهَة، ض.5ًزيو ومازِت/ اًلاهون اهلسين، ادلزء ألول، اولضل اًثاين، زمق  
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ؿىل ٔبساش ارلعؼبٔ ٔبو ايلؼاظص، فاًححؼر ؿؼىل ٔبسؼاش اهلسؼؤوًَة ٍىؼون ابًححؼر يف ٔبسؼاش ادلؼزاء يف خاهؼة 

 اهلرضوز واهلسؤول مـا.

رساؼ يف وابًخايل، فبٔساش اسلاًة اًلاهوهَة ًؼُس ٔبحؼاكم اهلسؼؤوًَة اهلسهَؼة وٕامنؼا ٍمتثؼي يف وحؼوذ حؼق  

شا اذلق اًضرا ًـخرب من حلوق اًضرعَة.   حصمة اذلَات ارلاظة. ُو

وٕارن، فالؿرتاف ابذلق يف ارلعوظَة ابؾخحاٍز من حلوق اًضرعَة ًلسم مزيت ُامة، ٔلن اهلـخسى ؿَََ  

ل ًَؼزم ٌس خعَؽ اٌَجوء ٕاىل اًلضاء مبجصذ الاؾخساء ؿًل اذلق ًَعَة اختار إلحصاءاث اًالسمة ًوكفَ ٔبو مٌـَ و

 إبزحاث ؾيرصي ارلعبٔ ٔبو اًرضز.  

ومن مث، حىون اسلاًة اًلاهوهَة ٔبنرث كوت وفـاًَة ذما ًو حصنيا اسلاًة ًلواؿؼس اهلسؼؤوًَة اهلسهَؼة، ٔلهؼَ جيؼة  

ؿىل اهلـخسى ؿَََ ٕازحاث ؾيارصُا اًثالزة من رضز و دعبٔ وؿالكة س حخِة، فدإلضؼافة ٕاىل ظؼـوتة ٕازحاهتؼا فؼٕان 

 وفص ٕال اسلاًة اًالحلة ٌَحق، ٔبي تـس الاؾخساء ؿَََ وحصثة اًرضز.اهلسؤوًَة ل ث

ؼة حىؼون ؾؼن ظًصؼق   نٌل ٔبن اًخـًوغ ل ًيجح ذامئا يف حمو أل ؼص اهلرتثؼة ؿؼىل اًرضؼز وٕامنؼا اسلاًؼة اًلًو

ؼشٍ ل ٌسؼمح هبؼا ٕال الاؿؼرتاف ابذلؼق يف ارلعوظؼَة وابؾخحؼاٍز مؼن  اًوكاًة من الاؾخساء ؿؼىل ارلعوظؼَة ُو

ق اًضرعَة.حلو 
(22)

  

ؼة ٔلن اًفلؼَ اًفصويسؼ   شٍ اًفىصت ثفضي فىصت حق اهلَىِة، ٔلهنا جس هتسف ٔبساش حٌلًؼة اهلعؼاحل اهلـيًو ُو

ًو ح رضوزت ؿسم ارلَط تؼّي حلؼوق اًضرعؼَة واذللؼوق كؼري اهلاًَؼة، فؼاذللوق اًضرعؼَة ميىؼن ٔبن جضؼمي 

يف حٌلًة اًضرعَة ٔبساسؼا ترصؼف اًيؼؼص حلوكا راث ظاتؽ مايل وجية ألذش تـّي الاؾخحاز ٔبن اذلق هيسف 

ؾٌل ٕارا اكن ًلدي اًخلومي ابهلال ٔبم ل.
(23)

 

نٌل حمتزي فىصت حلوق اًضرعَة تبهٔنا ثوفص اسلاًة اًلاهوهَة ٌَضرط يف مواهجة اًاكفة، فُس خعَؽ اًضرط  

سم ورش مؼا ًخـَؼق ٔبن ٌس خَزم من اًاكفة احرتام حلَ يف اذلَات ارلاظة تـسم اًخحصي ؾهنا ٔبو اًخجسس ؿَهيا وؿ

 هبا.

: ُي اذلؼق يف ارلعوظؼَة ًلؼرتة مؼن اذلؼق اًـَؼين ٔبنؼرث ذمؼا ًلؼرتة مؼن اذلؼق ًوىن اًدساؤل اهلعصوخ ُو

 اًضرا؟

ٌل:   وخس اجتاُان ٌَجواة ؿىل ُشا اًدساؤل، ُو

                                      
(22)

  Kayser (Pierre): Les droits de la personnalité, Aspects théoriques et pratiques, Rev. Trim.dr.civ.1971, p.417. 
(23)

 .267، ض.145ون اهلسين، اهلصحؽ اًساتق، اولضل ألول، زمق ًزيو ومازِت/ اًلاه 
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 الاجتاٍ ألول: جضخَِ اذلق يف ارلعوظَة ابذلق اًـَين:

 ميىن من هجة ٔبن حيؼخج تؼَ يف مواهجؼة اًاكفؼة، حِؼر وخَ اًض حَ تّي اذلق يف ارلعوظَة واذلق اًـَين 

ًَزتم تـسم اًخـصط ًعاحة اذلق يف مدارشثَ هل، فاذلق يف ارلعوظَة ل ًفصط اًزتاما ؿىل رسط تـَيَ وٕامنؼا 

 ًفصط ؿىل اًاكفة رضوزت الامذياغ ؾن اهلساش ابرلعوظَة.

اًلاهوهَة ذون حاخؼة ٕلزحؼاث ؾيؼارص ومن هجة ٔبدصى، فٕان جمصذ اهلساش ابذلق اًـَين ٌس خوحة اسلاًة  

شا ٔبًضا ما ٍمتزي تَ  اهلسؤوًَة اهلسهَة، مفن ًُـخسى ؿىل حلَ يف اهلَىِة هل ٔبن ًسفؽ الاؾخساء إبحصاءاث ؿسًست ُو

الٓن اذلق يف ارلعوظَة ٔبي وكف ٔبو ذفؽ الاؾخساء ترصف اًيؼص ؾن اًرضز.
(24)

 

َ تّي اذلق اًـَين واذللؼوق اٌَعؼَلة ابًضرعؼَة، حفؼق ًـخرب ُشا الاجتاٍ ُو الاجتاٍ اًخلََسي يف اًدضخِ 

اهلَىِة اكن ٔبكوى اذللوق وٕارا ٔبزذان ٔبن هضفي اًلوت ؿىل حق اكن ًزاما ؿََيا ٔبن ىصتعَ توسؼ َةل ٔبو تؼبٔدصى حبؼق 

اهلَىِة.
(25)

 

وهلؼؼا تؼؼسٔب حؼؼق اهلَىِؼؼة ًخضؼؼاءل يف اًـرصؼؼ اذلؼؼسًر، فلؼؼس اجتؼؼَ اًفلؼؼَ ٕاىل زتؼؼط فىؼؼصت اذللؼؼوق اٌَعؼؼَلة  

َة تبٔكصة اذللّي فـال ٕاٍهيا: اذلق اًـَؼين ٔبو اذلؼق اًضراؼ ذون ثؼبٔ ص مسؼ حق ترضؼوزت زتعِؼا ابذلؼق ابًضرع 

 اًـَين، ومن ُيا ػِص الاجتاٍ اًثاين.

 الاجتاٍ اًثاين: اذلق يف ارلعوظَة ًدضاتَ مؽ اذلق اًضرا ٔبنرث ذما ًدضاتَ مؽ اذلق اًـَين:

ًعفة إلوسان حبسة اهلوضؼوغ )ٔلن اًفلؼَ حؼصى ؿؼىل  ٍصفغ ٔبهعاز ُشا الاجتاٍ ثلس مي اذللوق اهلالسمة 

ثلس ميِا ٕاىل ٔبن اًحـغ مهنا حيمي اًىِان اهلاذي ٌَضرط، واًحـغ الٓدؼص حيمؼي اًىِؼان اهلـيؼوي، ٕال ٔبن ُؼشا 

 اًخلس مي ًعـة ٔبحِاان ٔلن ُياك تـغ اذللوق ثخـَق ابٕلوسان لكَ ماذاي ومـيواي مثي اذلق يف الامس(.

ِشا ٍصى ٔبحصاة ُش   ا الاجتاٍ رضوزت ثلس ميِا ؿىل ٔبساش اًسَعاث اًيت خيوًِا اذلق ًعؼاحدَ، فِؼشٍ ًو

اًسَعاث ٕاما ٔبن ثضؽ اًضرط يف مصنز ٌض حَ مصنز ظاحة اذلق اًـَين يف مواهجة اًيشء وٕاما ٔبن ثضـَ يف 

 وضؽ ٌض حَ وضؽ اصلائن يف اذلق اًضرا. 

ِؼش  ا فؼٕان ٌَضؼرط اذلؼق يف الاؿؼرتاط ؿؼىل فاذلق يف حٌلًة اذلَات ارلاظة حيمهيا ضس اًىضف ؾهنا، ًو

اًىضف ؾن اذلَات ارلاظة ويف مواهجة ُشٍ اًسَعة ًوخس واحة كاهوين ؿام ؿىل ؿاثق اًلري تـسم اًخسذي يف 

 اذلَات ارلاظة ٔبو اًىضف ؾهنا. 

                                      
(24)

 Kayser (Pierre): Les droits de la personnalité, op.cit, n 34, p.489. 
(25)

 .225اكزتوهََ/ اًلاهون اهلسين، ادلزء ألول، اًعحـة اًخاسـة، ض. 
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فلك رسط ظاحة اذلق يف اذلَات ارلاظة ٍىون يف مصنز ٌض حَ مصنز اصلائن يف الاًزتام ابلمذياغ ؾؼن  

ىن اًفصق ٍمتثي يف ٔبن الاًزتام ابلمذياغ ؾن اًلِام تـمي ل ًلؽ ٕال ؿىل ؿاثق رسؼط ٔبو ؿؼست ٔبصؼزاض معي ًو

ابؾخحاز ٔبهَ ًخـَق تلِس ؿىل اذلًصة، ٔبما يف جمال اذلَات ارلاظة فٕان اًواحة ًلؼؽ ؿؼىل ؿؼاثق لك رسؼط، فؼاًلري 

 اذلَات ارلاظة. جية ؿَََ ٔبن ميخيؽ ؾن اًخجسس ؿىل اذلَات ارلاظة وؾن اًىضف ؾن وكائؽ

ص اذلق يف ارلعوظَة ؿىل ٔبهَ من كدَي حؼق اهلَىِؼة   وابًخايل، هيسف ُشا الاجتاٍ ٕاىل الاتخـاذ ؾن ثعٍو

 فِو ٌض حَ ادلاهة إلجيايب يف اطلمة اهلاًَة حِر ًلاتهل اًزتام الامذياغ ؾن معي.

شا اًواح  ة اًلؼاهوين اطلي ًلؼؽ ؿؼىل وٕارن، فاًلري مَزم تواحة كاهوين مؤذاٍ احرتام دعوظَاث اًلري ُو

ا نؼٌل  ؿاثق اًاكفة ًضؽ كِوذا ابًًس حة ذللوكِم اهلاًَة، فال جيوس هلؼن ميؼخغل ظؼوزت اًلؼري ٔبن ٌسؼ خلَِا ٔبو ًًرشُؼ

حيَو هل ٔبن ًفـي ابًًس حة ًعوز ألص َاء.
(26)

 

 اهلعَة اًثاين: ألصزاض اطلٍن ٍمتخـون ابذلق يف ارلعوظَة:

ط اًعحَـي رهصا اكن ٔبو ٔبه،ى ٍمتخؽ ابًضرعَة اًلاهوهَة اًيت ثفصط ُؼشا حيمي اًلاهون اذلَات ارلاظة ٌَضر 

إلوسان ابؾخحاٍز اكئيا رو كمية احامتؾَة انتـة من اذللوق واهلعاحل اًيت ٍمتخؽ هبؼا، وترصؼف اًيؼؼص ؾؼن خًسؼُذَ 

 سواء اكن مواظيا ٔبو ٔبحٌحَا ٔلخي اذلفاع ؿىل هصامذَ وثعوز رسعَخَ.

   ٔلزست ٔبم ٔبهنا ثلذرص ؿىل اًفصذ فلط، وُي ٍمتخؽ هبا اًضرط اهلـيوي؟وُي ثخلصز ُشٍ اسلاًة ً 

 ُشا ما سوف ٔبحاول إلخاتة ؿَََ من ذالل اًفصؿّي اًخاًَّي.

 اًفصغ ألول: مسى متخؽ ألزست ابذلق يف ارلعوظَة:

هوهَؼة، نؼٌل ألظي ٔبهَ ٕارا وكؽ الاؾخساء ؿىل حصمة اذلَات ارلاظة ٌَضرط فٕاهَ جيوس هل ظَؼة اسلاًؼة اًلا 

 جيوس هلن ًيوة ؾيَ كاهوان ظَة ُشٍ اسلاًة.

ًوىن اًدساؤل اطلي ًُعصخ ُو: ُي وضف دعوظَاث ٔبحؼس ألفؼصاذ مؼن صؼبٔهَ ٔبن ًـخؼرب اؾخؼساء ؿؼىل  

ي ًمت حٌلٍهتا كاهوان ٔبم ثيعة اسلاًة ؿىل اذلَات ارلاظة ٌَفصذ؟ وذما ًٍزس من  حق ألزست يف اذلَات ارلاظة ؟ ُو

 مص ُو حاةل وفات اًضرط اهلـخسى ؿَََ.ظـوتة ُشا الٔ 

                                      
(26)

 )ذزاسـة ملازهـة( ، ذاز اٍهنضة  -اذلق يف ارلعوظِــة -حسام اصلٍن اكمي ألُواين/ اذلق يف احرتام اذلَات ارلاظة 

 .149 -147ض. -، ض1978اًـصتَة ، اًلاُصت ، ظحـة        
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ٍصى اًفلَ واًلضاء اًفصويس ٔبن اذلق يف ارلعوظَة ل خيط حِات اًضرط هفسَ وٕامنا خيط ٔبزسثَ ٔبًضؼا  

حىت يف حِاثَ.
(27)

ص اًعفؼي اهلؼًصغ يف زسٍؼٍص يف اهلسدضؼفى ل ًيعؼوي   فَلس كىض اًلضاء اًفصويس تبٔن ثعؼٍو

وٕامنا مؼن صؼبٔهَ ٔبن ميؼس ٔبًضؼا حؼق ألم يف ارلعوظؼَة، ومؼن مث  ؿىل مساش حبق اًعفي فلط يف ارلعوظَة

ثلصز مٌؽ ظسوز اولةل اًيت ورشث فهيا اًعوزت تياء ؿىل ظَة ألم وابمسِا اًضرا ًوُس تعفهتا وظَة ؿؼىل 

اجهنا اًلارص.
(28)

 

 حِر ٔبهَ تـغ اىلامك كس ثوظَت ٕاىل ما ٌسؼمى ابذلَؼات ارلاظؼة ٌَـؼائةل، فلؼس حؼسج ٔبن ورشؼث ٕاحؼسى 

اولالث حتلِلا ؾن حِات ٔبحس اىلامّي وخاء يف اًخحلِق ٔبن سوخة اىلايم اكهؼت مزتوخؼة مؼن كدؼي تبٔحؼس زخؼال 

 اًرشظة اطلي فُعي من وػَفذَ لحرتافَ ادلصمية ؤبهَ كس كذي يف ىزاغ وضة تٌَُ وتّي ٍلوؿة من اولصمّي.

الحغ ٔبن اًىضف ًخـَق خبعوظَاث حِات اًزوخة يف فرتت ساتلة ؿىل  ؼشٍ اهلسؼبةٔل ثؼسذي ًو  اًؼزواح ُو

ؼُس  يف هعاق اذلَات ارلاظة ٌَزوخة وجيوس ًِا ظَة اسلاًة اًلاهوهَة. ًوىن اطلي حسج ٔبن اًؼزوح )اىلؼايم( ًو

اًزوخة ُو اطلي ظَة ابمسَ اًخـًوغ ؾن اهلسؼاش خبعوظؼَاث ؿائَخؼَ، وكؼصزث اىلوكؼة ٔبن رهؼص ملؼامصاث 

 اًعازد ابذلَات اًـائََة ٌَمحايم. اًزوح اًساتق ٌَزوخة ًـخرب من كدَي اهلساش

فاذلَات ارلاظة ٌَضرط ثـخرب ٔبًضا ؤبزياء حِاثَ حزءا من اذلَات ارلاظؼة ٌَـؼائةل، فِؼشٍ اذلَؼات ل ختؼط   

 اًضرط فلط وٕامنا ختط ألزست ٔبًضا. 

ومن مث، مفن حق ألزست ٔبن ثسافؽ ؾهنا حىت يف حِات اًضرط هفسَ. 
(29)

 

يس تبٔن اهلـَوماث اهلخـَلة تبٔظول اًضرط وفصوؿَ وسوحذَ ثـخرب من ألمؼوز نٌل كىض ٔبًضا اًلضاء اًفصو 

اهلخعةل حبَاثَ ارلاظة.
(30)

 

وذما رُة ٕاًََ اًلضاء اًفصويس هالحغ تبٔهَ ًسذي يف هعاق اذلَات ارلاظة ٌَفصذ ما ًخـَؼق تؼبٔفصاذ ؿائَخؼَ،  

ساش ًعُة اًضرط مدارشت يف حِاثَ ٔلن ألموز اًـائََة ٌَضرط ثـخرب حزءا من ٔبحزاء حِاثَ ارلاظة، فاهل 

 ارلاظة ٔلهَ ميس ؾيرصا من ؾيارصُا. 

ًوىن اهلساش ُيا ًخـَق تبٔنرث من رسط، فِو ًخـَق مبن وضف دعوظَاثَ مؼن هجؼة، وتؼبٔفصاذ ٔبزسثؼَ  

 اطلٍن ًـخرب اًىضف مساسا حبَاهتم ارلاظة من هجة ٔبدصى.

                                      
(27)

 .107، ض.1974ًَيسون/ حلوق اًضرعَة ، ذاٌَوس، ابٌزس  
(28)

 .181 -1967 -ذاٌَوس -12/07/1966، هلغ مسين 114مَرط ألحاكم  -1965 -ذاٌَوس – 13/03/1965ابٌزس  
(29)

 ثـََق ًَيسون. 643 -1975ذاٌَوس   -13/06/1975حموكة مازس َََا الاتخسائَة  
(30)

 ثـََق ًَيسون، كضَة صازيل صاتَن. 120 -1976 -)اصلائصت اًصاتـة( ذاٌَوس وسريي 17/12/1973ابٌزس  
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 عوظَة:اًفصغ اًثاين: مسى متخؽ اًضرط اهلـيوي ابذلق يف ارل

اهلسم اًفلَ اهللازن حول ما ٕارا اكن اًضرط اهلـيوي ميىن ٔبن ٍمتخؽ ابذلق يف ارلعوظؼَة صؼبٔهَ يف رعل  

 صبٔن اًضرط اًعحَـي.

رُؼؼة اجتؼؼاٍ ٕاىل اًلؼؼول تؼؼبٔن اًضؼؼرط اًعحَـؼؼي فلؼؼط ُؼؼو اطلي ٍمتخؼؼؽ ابذلؼؼق يف ارلعوظؼؼَة ذون ٔبول:  

سدٌس يف رعل ٕاىل ؿست جحج ومهنا: ٔبن  اذلق يف ارلعوظَة من اذللوق اهلالسمة ٌَضرعَة اًضرط اهلـيوي، ٌو

شٍ اذللوق ل ثثخت ٕال ًإلوسان. ٔبما حٌلًة اًضرط اهلـيوي ؤبزساٍز فٕاهنا ثسذي يف هعاق كؼاهون اًرشؼاكث  ُو

ة.  ٔبو كرٍي من اًلواهّي اًيت ثيؼم ألصزاض اهلـيًو

ؼو مؼا ٌسؼمى   ابذلَؼات اصلاذََؼة وحتخؼاح وابًصمغ من ٔبن ٌَضرط اهلـيوي ما ٌض حَ اذلق يف ارلعوظَة ُو

ٕاىل كواؿس سلاٍهتا ختخَف ؾن اًلواؿس اًيت حتنك اذلَات ارلازحِة، ٕار ل جيوس اًىضف ؾٌل ًسذي يف هعاق اذلَؼات 

اصلاذََة نٌل ل جيوس ٔبن حىون حمال ٌَخحصايث ًوىن حٌلًة اذلَات اصلاذََة ٌَضرط اهلـيوي ل ثسذي يف هعاق 

اذلق يف ارلعوظَة.
(31)

مؼن اًلؼاهون  136/1جس خوحة اهلسؤوًَة اهلسهَة ؾن معي اًلؼري حسؼة اهلؼاذت  وٕامنا  

 اهلسين ادلزائصي.

وتياء ؿَََ، فلس رُة اًفلَ ٕاىل ؿسم ذدول ألزساز اًعياؾَة واًخجاًزة يف هعاق اسلاًة اًلاهوهَؼة ٌَحَؼات  

ؾلؼؼاة ؿؼؼىل جسؼؼجَي ارلاظؼة، فؼؼال حصميؼؼة ؿؼؼىل مؼن ًخجسؼؼس ؿؼؼىل ألزساز اًعؼؼياؾَة واًخجاًزؼة، ونؼؼشعل ل 

اىلاذاثث اًخََفوهَة راث اًعاتؽ اًعياؾي واًخجازي، فىثريا ما ثؼربم حاًَؼا اًـلؼوذ ؾؼن ظًصؼق اًخََفؼون ومؼن مث 

ًـخرب اًدسجَي يف اًَِئاث واهلاكثة من ٔبخي حسن ٔبذاء ارلسمة اًيت ثلسم ٌَجمِوز من حِؼر ثيفِؼش ثـَاميثؼَ 

اهلحاحثاث اًس َاس َة ٔبو الاكذعاذًة. تسكة ول حصمية نشعل ؿىل جسجَي اهلفاوضاث ٔبو
(32)

 

وذمؼؼا جتؼؼسز إلصؼؼازت ٕاًَؼؼَ، ٔبن حٌلًؼؼة اًضؼؼؤون اصلاذََؼؼة ٌَضؼؼرط اهلـيؼؼوي ثؼؼمت ظحلؼؼا ٌَلواؿؼؼس اًـامؼؼة يف  

ا من ألموز اًيت ثسذي يف هعاق اذلَات ارلاظة. ٔبما يف اًلاهون ألمٍصيك  اهلسؤوًَة اهلسهَة، ًوىن ًُس ابؾخحاُز

ارلاظة ابهليافسة كري اهلرشوؿة ؿىل وخَ ارلعوض.فذمت ؾن ظًصق اًلواؿس 
(33)

 

شا الاجتاٍ ُو اطلي ٔبذشث تَ اىلوكة اًـََا ألمٍصىِة يف كضَة    .Rosenwasser V. Ogoliaُو

                                      
(31)

  Kayser (Pierre): Les droits de la personnalité, op.cit, n 35, p.491. 
(32)

 .26زمق  2357-1-1970-، اهلخـَلة حبٌلًة اذلَات ارلاظة، ألس حوغ اًلاهوين01/07/1970ون/ هعوض كاهون ًَيس 
(33)

 .408، ض.48، جحم 1960جصوزس/ ارلعوظَة، جمةل اكًَفوزهَا اًلاهوهَة،  
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: ٔبما الاجتاٍ الٓدص يف اًفلَ اهللازن فٕاهَ ٍصى تـسم وحوذ ما مييؽ من متخؽ اًضرط اهلـيؼوي ابذلؼق يف اثهَا 

 ػي اًلاهون اًفصويس تسٔب اًفلؼَ ًؼربس رضوزت اًخفصكؼة تؼّي اذلَؼات ارلاظؼة ؤبًفؼة اذلَؼات ارلعوظَة، حِر ٔبهَ يف

ارلاظة، فٕارا اكهؼت اسلاًؼة ادلزائَؼة ٔبو إلحؼصاءاث اهلسهَؼة اًوكائَؼة حؼصثحط تبًٔفؼة اذلَؼات ارلاظؼة، ٕال ٔبن اسلاًؼة 

 ميىؼن ٔبن ًوخؼس صلًؼَ مؼا ٌسؼمى اًلاهوهَة تعفة ؿامة جضمي اذلَات ارلاظة ولك. وٕارا اكن اًضؼرط اهلـيؼوي ل

 تبًٔفة اذلَات ارلاظة ٕال ٔبهَ ثوخس صلًَ حِات ذاظة.

واذلَات ارلاظة ميىن ٔبن جضمي زسًة ألؾٌلل ومن مث فٕان اذلَات اهلسهَة ٌَحق يف ارلعوظَة متخس ًدضؼمي  

زسًة ٔبؾٌلل اًضرط اهلـيوي.
(34)

 

لس ٔبزريث مسبةٔل اًححر يف مسى اس خفاذت ألصزاض اهلـيو   ؼا الثفاكِؼة ًو ًة من اسلاًة اًلاهوهَة اًيت ثوفُص

ألوزتَة ارلاظة حبٌلًة إلوسان ٌَحَات ارلاظة، واجتَ اًؼصٔبي ٕاىل ٔبهؼَ ٕارا اكن اًضؼرط اهلـيؼوي ٍمتخؼؽ ابذلؼق يف 

، فٌَلرا ل ٍىؼون هل اذلؼق يف اذلَؼات ارلاظؼة يف اذلؼسوذ اًؼيت ثؼخالءم مؼؽ ػصوفؼَ  الامس وحٌلًة مسـخَ واؾخحاٍز

شا ما كصزثَ دلية ذرباء حلوق إلوسان ابولَس ألوزويب.وظحَـخَ ، ُو
(35)

 

 

 ارلامتة:

ساذث ٔبمهَة اذلَات ارلاظة هلا اجسـت اصلوةل واجسؽ وضؼاظِا، فؼنل ًـؼس ذوزُؼا ًلذرصؼ فلؼط ؿؼىل حتلِؼق  

ٔلهؼمؼة ألمن وحٌلًة اذلسوذ واًيؼام اصلاذًل وحي اهلياسؿاث تّي ألفصاذ واًـالكؼاث ارلازحِؼة، تؼي ٕان تـؼغ ا

ؼخجىل رعل يف  رُحت ٕاىل ٔبنرث من رعل ؤبظحح ذوزُا ٕاجياتَا ؾن ظًصق الاُامتم ثضؤون اصلوةل ومواظيهيا، ًو

 ٕاؿساذ وثيفِش دعط اًخمنَة الاحامتؾَة واًثلافِة والاكذعاذًة.

ؾن ظًصق وضؽ ضواتط ًضٌلن اذللوق واًواحدؼاث فاصلوةل ثـمي ؿىل اًخوفِق تّي معاحل ٔبفصاذُا ايلخَفة  

تواسعة ٕاؿالانث حلوق إلوسان واصلساثري واًلواهّي، ومهنا اذلق يف احرتام اذلَات ارلاظة ابؾخحؼاٍز مؼن حلؼوق 

 .إلوسان

ًلس هعت اًىثري من اصلساثري ؿىل حٌلًة حلوق إلوسان ومن تُهنؼا اذلؼق يف اذلَؼات ارلاظؼة، نؼٌل هعؼت  

ابلؾخؼساء ؿؼىل اذلَؼات ارلاظؼة، ومؼن ٔبمثَهتؼا  اًىثري من اًلؼواهّي ؿؼىل اًـلؼوابث اًؼيت ثعؼسز ثضؼبٔن مؼن ًلؼوم

                                      
(34)

  Kayser (Pierre): Les droits de la personnalité, Op.cit, p.467. 
(35)

 .45احرتام اذلَات ارلاظة، اهلصحؽ اًساتق، ض. فَِو خاك/ اذلق يف 
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الاؾخساء اهلخـَق تًرشؼ دعوظؼَاث ألصؼزاض، واطلي ًُـؼس ٔبدعؼص ظؼوزت مؼن ظؼوز الاؾخؼساء ؿؼىل اذلَؼات 

ارلاظة ذما جيـَِا نخااب مفذوحا ٌَجمَؽ. طلا ل جيوس ٌَعحفي ٔبو كرٍي ٔبن ًخـصط ٌَحَات ارلاظة ٌَمواظيّي، نٌل ل 

ذاظة ثضرط ملكؼف خبسمؼة ؿامؼة ٕال يف حؼاةل مؼا ٕارا اكن ُؼشا اًخيؼاول وزَؼق اًعؼةل  جيوس هل ثياول مواضَؽ

 تبٔؾٌلهل وهيسف ًخحلِق معَحة ؿامة.

 فاًًرش ذون موافلة اهلـين ابٔلمص ًُـصط اًعحفي ٔبو اًلري اطلي كام تشعل ٌَـلوتة اهللصزت كاهوان. 

َة  لس اؿرتفت ٔبًضا اهلوازَق اصلًو حاخؼة إلؿؼالن اًـؼاهلي ذللؼوق إلوسؼان  يف هبشا اذلق، فلس ؾيُؼت ذً  ًو

ٔبول فلصت ًِا ما ًىصامة إلوسان من كمية ؾؼمى ٔكساش لحرتام لك حلوكَ إلوساهَة. نٌل ٔبوحضت اًفلصت اًثاهَؼة 

من اصلًحاخة حاخة اًخرش ٕاىل ؿامل ٍمتخـون فَِ ابذلًصة وابًخحصز من ارلوف مبا ًـين حتلِق ألمان ًإلوسان ؿىل 

" ل جيؼوس مٌَ ؿىل ٔبسَوة حتلِؼق حٌلًؼة اذلَؼات ارلاظؼة ًإلوسؼان تلوًِؼا   12ظة، نٌل هعت اهلاذت حِاثَ ارلا

ثـًصغ ٔبحس ًخسذي ثـسفي يف حِاثَ ارلاظة ٔبو يف صؤون ٔبزسثَ ٔبو مسىٌَ ٔبو مصاسالثَ، ول سلالث متس 

  ث ".رشفَ ومسـخَ، وًلك رسط حق يف ٔبن حيمََ اًلاهون من مثي رعل اًخسذي ٔبو ثغل اسلال

اًسؼاًفة  12هفس هط اهلاذت  1966من اًـِس اصلويل ٌَحلوق اهلسهَة واًس َاس َة ًـام  17وثخضمن اهلاذت  

من اًـِس ؿسم حواس ٕادضاغ ٔبحؼس ٌَمـؼامةل اًؼيت حتؼط مؼن اًىصامؼة، وثؼيط ٔبًضؼا  07اطلهص. نٌل ثضَف اهلاذت 

 مٌَ ؿىل حق إلوسان يف ألمان ؿىل رسعَ. 09اهلاذت 

َة اًيت ثربرما خبعوض حٌلًؼة اذلؼق يف اذلَؼات ارلاظؼة ثـمؼي ؿؼىل  فلك اصلول من  ذالل الثفاكِاث اصلًو

 حىٌصسَ.

  اهلصاحؽ :

 ٔبول: اهلصاحؽ ابٌَلة اًـصتَة:

  ًسان اًـصة اىلَط اًـالمة اجن مٌؼوز، معحـة تريوث، اولمؽ اًوس َط من ٍلؽ اٌَلة اًـصتَة،     ادلزء

 .1960ألول، اًلاُصت 

 1988ػل كاًس/ اسلاًة ادليائَة ٌَحَات ارلاظة وتيوك اهلـَوماث، اًلاُصت  ٔبسامة ؾحس . 

  54ٔبمحس فذحي زسوز/ اذلق يف اذلَات ارلاظة، جمةل اًلاهون والاكذعاذ، اًـسذ. 

  َلس حيي معص/ اذلق يف ارلعوظَة يف اًلاهون ألمٍصيك، حبر ملسم ٕاىل مؤمتص اذلق يف حصمة     اذلَات

 اذللوق، خامـة إلسىٌسًزة.ارلاظة، لكَة 
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 ذزاسة ملازهة(،    ذاز -اذلق يف ارلعوظَة -حسام اصلٍن اكمي ألُواين/ اذلق يف احرتام اذلَات ارلاظة(

 .1978اٍهنضة اًـصتَة، اًلاُصت، ظحـة 

 اثهَا:اهلصاحؽ ابٌَلة اًفصوس َة:

  ِـة اًثاًثة ؾن الثفاكِــة    حوىز/ هتسًس اذلَات ارلاظة تواسعة اًخىٌوًوحِا:ثلٍصص ملسم ٕاىل اًيسوت اصلًو

 ألوزوتَة ذللوق إلوسان، مًضوز يف ٔبؾٌلل ُشٍ اًيسوت تـيوان " اذلَات ارلاظة وحلوق إلوسـان " 

  1973جصوهسي. 

  1974فَِو خاك/ اذلق يف احرتام اذلَات ارلاظة، جصوهسي.  

  اًلاهون واهلضالك اهلـارصت      هوهفزي مَِخون/ ارلعوظَة واًلاهون، ملسمة فَسفِة مًضوزت يف جمةل

 ، اًـسذ اًثاين.31، اولضل 1966س ية 

  ،1965ًَيسون/ اًعحافة واذلَات ارلاظة، ألس حوغ اًلاهوين. 

  1974ًَيسون/ حلوق اًضرعَة، ذاٌَوس، ابٌزس. 

  1913فوحصول/ ظوزت إلوسان واذلق، زساةل ، ابٌزس. 

 1970ن وظوزثَ،ٕاًساهلان/ ثَرَط ٌَيؼًصة ارلاظة مبوضوغ إلوسا. 

 فصوسا -نيسا -ٕاجنَرتا-ذزاسة ملازهة ًلواهّي ٔبمٍصاك -ابثّي تَري/ حٌلًة اىلاذاثث يف اًلاهون ارلاض-    

 .1976ابٌزس 

  1939انزسون/ اذللوق اهلاًَة، زساةل، ًَون. 

  1961اكٍزز تَري/ اذلق يف اًعوزت، ادلزء اًثاين، ابٌزس. 

 ألول، اولضل اًثاين، اًعحـة اًثاهَة. ًزيو ومازِت/ اًلاهون اهلسين، ادلزء 

  1971اكٍزز تَري/ حلوق اًضرعَة، هؼًصة معََة وثعحَلِة، جمةل فعََة مسهَة. 

 .اكزتوهَُِ/ اًلاهون اهلسين، ادلزء ألول، اًعحـة اًخاسـة 

  1960جصوزس/ ارلعوظَة، جمةل اكًَفوزهَا اًلاهوهَة. 
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ة اصلاذ   ََة ٌَمياسؿاث اًعحَةذوز دلان اًـجز اًولئَة يف اًدسًو

 حامتؾي"اهلخـَق مبياسؿاث اًضٌلن الٕ  08 - 08" ذزاسة يف ػي بٔحاكم اًلاهون زمق  

 بمٔحساصلنخوز /صايم 

 خامـة ثَازث

 ملسمة:

ؿرتاف ٌَمخـامَّي مؽ َُئة اًضٌلن حامتؾي ُو الٕ ٕان من بمٔه اهلحاذئ ألساس َة اًيت ًلوم ؿَهيا جرشًؽ اًضٌلن الٕ 

ا ُشٍ ألذريت؛ ورعل مبوحة اًلاهون زمق حامتؾي حبق اًعالٕ   08 - 08ـن يف مجَؽ اًلصازاث اًيت ثعسُز

 حامتؾي.اهلخـَق ابهلياسؿاث يف جمال اًضٌلن الٕ  2008/ 02/ 23اًعاذز تخازخي 

ة مجَؽ الٕ   ؿرتاضاث وكس هؼم اهلرشغ ادلزائصي كواؿس وٕاحصاءاث ؤبهجزت ذاظة من ٔبخي جسًو

شا سـَا مٌَ ٕاىل بٔن كصازاث َُئة اًضٌلن الٕ حذجاخاث اًيت كس ثثوز ثضوالٕ  حامتؾي يف ٕاظاز اهلياسؿة اًعحَة، ُو

َئة اًضٌلن  ة اهلياسؿة اًيت كس ثًضبٔ تّي اهلؤمن هل ٔبو روي حلوكَ من هجة ُو ٕاضفاء اًرسؿة واهلصوهة يف جسًو

 حامتؾي من هجة ٔبدصى.الٕ 

خماظص ثخعَة مهنم حامت اًلِام تـست حفوظاث ويف اًواكؽ كس ًخـصط اًـٌلل ٔبزياء ثبٔذٍهتم هلِارمم ٕاىل ؿست  

ضاث اهلس خحلة هلم، سواء اكهت ُشٍ اًفحوظاث  ظحَة، ورعل حىت ٍمتىٌوا من اذلعول ؿىل ألذاءاث واًخـًو

َّي طلعل، اكٔلظحاء اهلخرععّي يف خمخَف جمالث اًعة، ٕال ٔبن زبٔي  ؿامة ٔبو مذرععة ٔبمام ٔبصزاض مُؤ

شا ما خيَق ؿست ُؤلء كاًحا ما ًَلى مـازضة من  كدي ألظحاء اهلسدضاٍزن صلى َُئة اًضٌلن الاحامتؾي، ُو

مٌاسؿاث يف كصازاث ُشٍ اًَِئاث من ظصف اًـٌلل ذما ٌس خوحة ؾصط اذلاةل اًعحَة ًِؤلء ألفصاذ ؿىل 

مت رعل ٕاما يف صلك ارلربت اًعحَة، بٔو  ة اًزناغ اًلامئ، ًو مذرععّي يف ُشا اولال، ورعل من ٔبخي جسًو

 ِي دلان ًخلسٍص وس حة اًـجز اًالحلة ابًفصذ.  جضى 

ة الٕ   ذاًزة ٌَمياسؿة اًعحَة ثمت ؾن ظًصق ٕاحصاءٍن خمخَفّي ورعل وكس حـي اهلرشغ ادلزائصي اًدسًو

حسة حاةل اهلؤمن هل اًعحَة، فٕارا اكهت ُشٍ ألذريت ثخـَق حباةل اًـجز سواء اكن انجتًا ؾن حاذج معي ٔبو 

ة يف ُشٍ اذلاةل ثمت ٔبمام دلية اًـجز صط يف ٕاظاز اًخبٔمِياث الٕ مصط رمين ٔبو انجتا ؾن اهل حامتؾَة؛ فٕان اًدسًو
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ةل مدارشت تـس ثحََلَ تلصاز َُئة اًضٌلن الٕ  ٔبما ٕارا اكهت اذلاةل اًعحَة ٌَمؤمن هل ل ثخـَق  ،حامتؾياًولئَة اهلُؤ

هتا ثمت ابٌَجوء ٕاىل ارلرب  ا، فٕان ٕاحصاءاث جسٍو  ت اًعحَة.حباةل اًـجز اًساتق رهُص

ة الٕ  مايهصاكًَة الٓثَة: الٕ  رعل ًخضح من ذالل ذاًزة ٌَمياسؿاث اًعحَة بٔمام دلان اًـجز بًَٓاث اًدسًو

ةل؟   اًولئَة اهلُؤ

ٕاىل جضىِةل وٕاحصاءاث ؤبخال اًعـن ٔبمام دلية  اهلححر ألولوؿَََ س يلسم اصلزاسة ٕاىل مدحثّي؛ هخعصق يف 

 فٌحّي ادذعاظاث دلية اًـجز اًولئَة واًلصازاث اًعاذزت ؾهنا.ين اهلححر اًثااًـجز اًولئَة؛ ٔبما يف 

 جضىِةل وٕاحصاءاث وبٔخال اًعـن بٔمام دلية اًـجز اًولئَة: اهلححر ألول

اهلخـَق مبياسؿاث اًضٌلن الاحامتؾي، كس حلكم ؾن  08 - 08ٕان اهلرشغ ادلزائصي ظحلا ٔلحاكم اًلاهون زمق  

ة اصلاذََة ٌَميا سؿاث اًعحَة، ألوىل اهلياسؿاث اًعحَة اًيت ختضؽ ٕاىل ٕاحصاءاث ارلربت اًعحَة، وس ََخّي ًدسًو

ةل واهلخـَلة حباةل اًـجز، سواء اًـجز  واًثاهَة اهلياسؿاث اًعحَة اًيت جسوى مدارشت ٔبمام دلية اًـجز اًولئَة اهلُؤ

 ث الاحامتؾَة.                            اًياجت ؾن حاذج معي ٔبو مصط رمين ٔبو اًـجز اًياجت ؾن اهلصط يف ٕاظاز اًخبٔمِيا

وهؼصا ٔلمهَة اهلِام اهلولكة ًِشٍ اٌَجية سوف هخعصق ابصلزاسة من ذالل اهلححر ٕاىل جضىَِِا وٕاحصاءاث 

ا ) اهلعَة ألول(؛ وبٓخال اًعـن ٔبمارما وادذعاظاهتا واًلصازاث اًعاذزت ؾهنا ) اهلعَة اًثاين(؛ ؤبذريا  سرُي

 ) اهلعَة اًثاًر(. اًعـن يف كصازاهتا

ا وبٓخال اًعـن فهيا: اهلعَة ألول  جضىِي دلية اًـجز اًولئَة وٕاحصاءاث سرُي

ةل من ذالل بٔحاكم اهلاذت  من اًلاهون زمق  30ٕان اهلرشغ ادلزائصي حلكم ؾن جضىِةل دلية اًـجز اًولئَة اهلُؤ

08– 08
(1)
ةل، ٔبكَة ٔبؾضاهئا ٔبظحاء اهلخـَق مبياسؿاث اًضٌلن الاحامتؾي تلوًِا:" ثًضبٔ دلية جع  ز ولئَة مُؤ

ا ؾن ظًصق اًخيؼمي".  حتسذ جضىِةل ُشٍ اٌَجية وثيؼميِا وسرُي

ةل:  -ٔبول  73 -09من اهلصسوم اًخيفِشي زمق  02ابًصحوغ ٕاىل ٔبحاكم اهلاذت جضىِي دلية اًـجز اًولئَة اهلُؤ
(1 )

ةل يف جمال اًضٌلن ا واًيت ثيط ؿىل  اطلي حيسذ جضىِةل دلية اًـجز اًولئَة اهلُؤ الاحامتؾي وثيؼميِا وسرُي

                                      
1
 .2008/ 02/ 02، اًعاذزت تخازخي 11، اهلخـَق ابهلياسؿاث يف جمال اًضٌلن الاحامتؾي، ادلًصست اًصمسَة زمق 2008/ 02/ 23مؤزد يف  08 - 08اًلاهون زمق  -
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ةل نٌل ًبِٔت:  ( 2ظحُدان ددريان ) ؼ ذمثي ؾن اًوايل، زئُسا؛ؼ ٔبهَ:" حتسذ جضىِةل دلية اًـجز اًولئَة اهلُؤ

( 2ظحُدان مسدضازان ) ؼ ًلرتهحٌل مسٍص حصة واًساكن ٌَولًة، تـس ٔبذش زٔبي اولَس ادلِوي ٔلذتَاث اًعة؛

ًمتي اًثاين ٕاىل اًعيسوق اًوظين ًًمتي ألول ٕاىل ا ًعيسوق اًوظين ٌَخبٔمِياث الاحامتؾَة ٌَـٌلل ألحصاء ًو

( ؾن اًـٌلل ألحصاء ثلرتحَ 1ذمثي ) ؼ ٌَضٌلن الاحامتؾي ًلري ألحصاء، ًلرتهحٌل اهلسٍصان اًـامان ًِاثّي اًَِئدّي؛

( ؾن اًـٌلل كري ألحصاء ثلرتحَ اهليؼمة 1) ذمثي ؼ اهليؼمة اًيلاتَة ٌَـٌلل الٔنرث متثَال ؿىل مس خوى اًولًة؛

 اًيلاتَة ٌَمس خزسمّي الٔنرث متثَال ؿىل مس خوى اًولًة.

ةل ٔبن جس خسؾي لك رسط خمخط من صبٔهَ ٔبن ٌساؿسُا يف ٔبصلاًِا".  ميىن ٌَجية اًـجز اًولئَة اهلُؤ

ةل ابًيؼص ٕاىل هط ؿَهيا يف وؿَََ فاهلرشغ ادلزائصي ٔبحسج ؿست ثلرياث ؿىل جضىِةل دلية اًـجز اًولئَة اهل ُؤ

2005/ 11/ 18اهلؤزد يف  433 - 05اهلصسوم اًخيفِشي زمق 
(2)

، حبَر مت ثلري زئُس اٌَجية واطلي اكن 

مسدضاز ابولَس اًلضايئ ًـّي من ظصف زئُس اولَس ًلك ولًة، ول صم ٔبن ُشا اًخلَري هل ؿست ذللث، 

ةل ذوزاي ثسخة ؿسم  ٕار اثضح ؿىل مس خوى اهلٌلزسة اهلَساهَة، ٔبهَ ًعـة اهـلاذ احامتؿاث دلية اًـجز اهلُؤ

حضوز اًصئُس، واطلي كاًحا ما ٍىون زئُس اًلصفة الاحامتؾَة ابولَس اًلضايئ ثسخة اهلِام اهلَلات ؿىل ؿاثلَ، 

ة اًصئُس وحـهل ؾضوا ؿاذاي ًـَيَ وايل اًول ًة فاهلرشغ ادلزائصي ثسازك ُشا ألمص من ذالل اسددساهل ًـضًو

 ماذام اٌَجية ولئَة. 

ومن هجة ٔبدصى حىت ًخفاذى إلصاكل اطلي اكن واكـا ومسخدا مضالك ٌَمؤمن هل، حبَر اكن ًمت اًعـن يف 

كصازاث اٌَجية اًولئَة ٌَـجز ٔبمام اىلوكة اًـََا ًىون ٔبهَ ل ميىن ٌَلايض الاتخسايئ اًيؼص واًفعي يف كصازاث 

 َس اًلضايئ.ُشٍ اٌَجية، وزئُسِا مسدضاز ابول

                                                                                                                        
1
ا، ادلًصست ، حيسذ جضىِةل دل 2009/ 02/ 07مؤزد يف  73 - 09اهلصسوم اًخيفِشي زمق  -  ةل يف جمال اًضٌلن الاحامتؾي وثيؼميِا وسرُي ية اًـجز اًولئَة اهلُؤ

 .2009/ 02/ 11، اًعاذز تخازخي 10اًصمسَة زمق 
2
ن ؛ اطلي حيسذ كواؿس ثـّي ٔبؾضاء اٌَجية اًولئَة ٌَـجز يف جمال اًضٌل2005/ 11/ 08اهلؤزد يف  433 - 05من اهلصسوم اًخيفِشي زمق  02هعت اهلاذت  - 

ا، تلًوِا:" ؼ مسدضاز مبجَس كضايئ زئُسا ًـَيَ زئُس اولَس اًلضاء ايلخط ٕاكميَا؛ ؼ ظحُة ددري ًـَيَ مسٍص ا ًعحة يف اًولًة من الاحامتؾي وهَفِاث سرُي

ـّي من تّي ألؾوان اًخاتـّي ًلعاغ كامئة حيسذُا اًوسٍص اهللكف ابًعحة تـس ٔبذش زٔبي جمَس ٔبذالكِاث اًعة؛ ؼ ذمثي ؾن اًوسٍص اهللكف ابًضٌلن الاحامتؾي ً

( ؾن اًـٌلل ألحصاء من تُهنا ؿامي ًًمتي ٌَلعاغ اًـمويم تياء ؿىل اكرتاخ اهليؼمة اًيلاتَة ٌَـٌلل ألحصاء الٔنرث جضىِال ؿىل 2اًضٌلن الاحامتؾي؛ ؼ ذمثالن )

ِيَة اًيت ثؼم ٔبنرب ؿسذ من اهليرصظّي يف هؼام كري ألحصاء ؿىل مس خوى اًوظين"؛ اهلس خوى اًوظين؛ ؼ ذمثي ؾن اًـٌلل كري ألحصاء تياء ؿىل اكرتاخ اهليؼمة اهل 

 من هفس اهلصسوم. 05اذت ٔبما ابًًس حة ٔلماهة اٌَجية فِخًوِا ؾون هل ظفة اًعحُة اهلسدضاز ًـَيَ اهلسٍص اًـام ًَِئة اًضٌلن الاحامتؾي اهلـَية ظحلا ٔلحاكم اهل
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ةل مـّي  73 - 09ًوىن وتـس ظسوز اهلصسوم اًخيفِشي زمق  اًساًف رهٍص ٔبظحح زئُس دلية اًـجز اًولئَة اهلُؤ

من ظصف اًوايل، فٕاهَ جيوس ٌَمؤمن هل اًعـن يف كصازهتا ٔبمام اىلوكة الاتخسائَة، ورعل حيت ًمت اًفعي يف 

ٔبكصة الٓخال
(1)
. 

ةل من اًيؼام اًـام، وابًخايل ل ثعح احامتؿاهتا ٕال حبضوز صازت ٔبن جضىِةل دلية اوجتسز الٕ  ًـجز اًولئَة اهلُؤ

ٔبكَحَة ٔبؾضاهئا، ويف حاةل ؿسم انامتل اًيعاة ثعح احامتؿاهتا تـس اس خسؿاء اثٍن، رمٌل ٍىن ؿسذ ألؾضاء 

( ًوما15اذلارضٍن، يف ٔبخي ل ًخـسى مخسة ؾرش )
(2)

 . 

 73 - 09من اهلصسوم اًخيفِشي  03اٌَجية فلس هعت ؿىل رعل اهلاذت ٔبما فامي خيط مست ثـَّي بٔؾضاء ُشٍ 

ةل هلست زالج ) ( س يواث كاتةل ًخجسًس تلصاز 3اًساًف اطلهص ؿىل ٔبهَ:" ًـّي ٔبؾضاء دلية اًـجز اًولئَة اهلُؤ

 من اًوسٍص اهللكف ابًضٌلن الاحامتؾي.

ةل ة ٔبحس ٔبؾضاء دلية اًـجز اًولئَة اهلُؤ ، ًمت اس خزالفَ حسة ألصاكل هفسِا ٌَمست ويف حاةل اهلعاغ ؾضًو

 اهلخحلِة من اًـِست".

ةل مضن اٌَجان ألدصى اهللكفة ابهلياسؿاث يف  وجتسز الاصازت ٔبهَ ل ميىن ثـَّي ٔبؾضاء دلية اًـجز اًولئَة اهلُؤ

شا ما هعت ؿَََ اهلاذت  ؾضاء دلية من هفس اهلصسوم تلوًِا:" ل ميىن ثـَّي بٔ  12جمال اًضٌلن الاحامتؾي، ُو

ةل مضن اٌَجان ألدصى اهللكفة ابهلياسؿاث يف جمال اًضٌلن الاحامتؾي".  اًـجز اًولئَة اهلُؤ

وما ميىن مالحؼخَ من ذالل ُشا اهلصسوم ٔبن اهلرشغ ادلزائصي كس ٔبس يس زئاسة اٌَجية ٕاىل ذمثي ؾن اًوايل، 

ىل رممة مصاكدة وثددؽ ٔبؾٌلل دلية اًـجز ورعل إبرشاف اًسعاث اًولئَة واهلمتثةل يف اًوايل رسعَا اطلي ًخو

اًولئَة وٕاًفاذ اًسعاث اهلصنًزة جلك ما ُو مس خجس فامي خيط وضاظ ُشٍ اٌَجية واًيت ًِا ذوز ُام يف جمال 

 مٌاسؿاث اهلؤمٌّي اهلخـَلة ابًـجز.

عيب، ٔبما فامي خيط نٌل ٔبن ثـَّي اًعحُدان ارلحريان ًحّي ًيا تبٔن ُشٍ اٌَجية ثفعي يف الاؿرتاضاث راث ظاتؽ اً

ثـَّي ذمثًل اًـٌلل من كعاؿاث مذـسذت هيسف ابٔلساش ٕاىل ضٌلن حق اصلفاغ ؾن حلوق اهلؤمٌّي الاحامتؿّي، 

وؿسم ٕاٌُلل متثَي رشحية اًـٌلل يف مثي ُشٍ اٌَجان
(1)

  . 

                                      
1
 .115ؼ  114، ض 2009ة واًخلٌَة يف جمال اًضٌلن الاحامتؾي ؿىل ضوء اًلاهون ادلسًس، ذاز اًِسى، ؿّي مََةل، ظ سٌلِت اًعَة، اهلياسؿاث اًعحَ - 
2
و ما ثضميخَ ٔبحاكم اهلاذت  -   .73 -09من اهلوسوم اًخيفِشي زمق  3/ 04ُو
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ةل:  -اثهَا  ِا اهلرشغ ادلزائصي ٕان ٕاحصاءاث سري دلية اًـجز اًولئَة ثيإاحصاءاث سري دلية اًـجز اًولئَة اهلُؤ ًو

ةل يف  73 - 09من اهلصسوم اًخيفِشي زمق  04من ذالل ٔبحاكم اهلاذت  تلوًِا:" جتمتؽ دلية اًـجز اًولئَة اهلُؤ

( يف 1ذوزًة ؿاذًة مبلص اًواكةل اًولئَة ٌَعيسوق اًوظين ٌَخبٔمِياث الاحامتؾَة ٌَـٌلل ألحصاء مصت واحست )

 اًضِص، ابس خسؿاء من زئُسِا.

 ( ٔبؾضاهئا.3/ 2ن ٔبن جتمتؽ يف ذوزت كري ؿاذًة تعَة من زئُسِا ٔبو زَيث ) وميى

ةل حبضوز ٔبكَحَة ٔبؾضاهئا، ويف حاةل ؿسم انامتل اًيعاة ثعح  ثعح احامتؿاث دلية اًـجز اًولئَة اهلُؤ

 ا". ( ًوم15احامتؿاهتا تـس اس خسؿاء اثٍن، رمٌل ٍىن ؿسذ ألؾضاء اذلارضٍن، يف بٔخي ل ًخـسى مخسة ؾرش )

ةل جتمتؽ مصت واحست) (يف اًضِص يف ذوزت ؿاذًة ابس خسؿاء من 1من ُيا ًخضح ًيا تبٔن دلية اًـجز اًولئَة اهلُؤ

زَيث ٔبؾضاهئا، ؿىل ٔبن ل ثعح  3/ 2زئُسِا، نٌل ميىن ٔبن جتمتؽ يف ذوزت كري ؿاذًة تعَة من زئُسِا ٔبو 

ةل ٕال حبضوز ٔبكَحَة بٔ  ؾضاهئا ويف حاةل ؿسم انامتل اًيعاة، جتمتؽ تـس احامتؿاث دلية اًـجز اًولئَة اهلُؤ

 ًوم.15اس خسؿاء اثن رمٌل ٍىن ؿسذ بٔؾضاهئا يف ٔبخي ل ًخـسى 

ٔبما فامي خيط ٔبماهة دلية اًـجز اًولئَة ؿىل مس خوى واكةل اًعيسوق اًوظين ٌَخبٔمِياث الاحامتؾَة يف اًولًة 

شا ما هعت ؿَََ بٔحاكم اهلاذت  اًساًف اطلهص 73 - 09اًخيفِشي زمق من اهلصسوم  07اهلـيَة، ُو
(2)
. 

ٔبما ابًًس حة هلساولث دلية اًـجز اًولئَة فال ثعح ٕال حبضوز ٔبكَحَة ٔبؾضاهئا، ويف حاةل ؿسم انامتل اًيعاة، 

( 15ثعح احامتؿاهتا تـس اس خسؿاء اثن رمٌل ٍىن ؿسذ ألؾضاء اذلارضٍن، يف ٔبخي ل ًخـسى مخسة ؾرش )

شا ظحلا ٔلحاكم  اًساًف اطلهص 73 - 09من اهلصسوم اًخيفِشي  3/ 04اهلاذت ًوما؛ ُو
(3)
. 

وثخزش اٌَجية كصازاهتا ابٔلكَحَة اًخس َعة من ٔبظواث ألؾضاء اذلارضٍن، وحاةل جساوي ألظواث ٍىون ظوث 

73 - 09من اهلصسوم اًخيفِشي زمق  1/ 05اًصئُس مصحجا، ظحلا ٔلحاكم اهلاذت 
(4)
. 

                                                                                                                        
1
ن ما -  ري اًضٌلن الاحامتؾي، اهلسزسة اًـََا  اجن تخُش اطلواذي، اهلياسؿاث اًعحَة يف جمال اًضٌلن الاحامتؾي، مشهصت ًيَي حىٍو تـس اًخسزح اهلخرعط يف جسَ 

 .26، ض 2003ؼ  2002حامتؾي ابلصرتاك مؽ لكَة اًـَوم الاكذعاذًة واًدس َري، خامـة ادلزائص، ٌَضٌلن الٕ 
2
و ما هعت ؿَََ ٔبحاكم اهلاذت  -  ِا:" ثخوىل اًواكةل اًولئ  73 - 09من اهلصسوم اًخيفِشي زمق  07ُو َة ٌَعيسوق اًوظين ٌَخبٔمِياث الاحامتؾَة ٌَـٌلل ألحصاء تلًو

ةل".  ٔبماهة دلية اًـجز اهلُؤ
3
و ما ثضميخَ ٔبحاكم اهلاذت  -  ةل حبضوز ٔبكَحَة ٔبؾضاهئا ويف  73 - 09من اهلصسوم اًخيفِشي زمق  3/ 04ُو ؿىل ٔبهَ:" ثعح احامتؿاث دلية اًـجز اًولئَة اهلُؤ

 ( ًوما".15امتؿاهتا تـس اس خسؿاء اثن، رمٌل ٍىن ؿسذ ألؾضاء اذلارضٍن، يف ٔبخي ل ًخـسى مخسة ؾرش ) حاةل ؿسم انامتل اًيعاة، ثعح اح
4
و ما ٔبنسثَ ٔبحاكم اهلاذت  -  ةل ابٔلكَحَة اًخس َعة من ٔبظواث  73 - 09من اهلصسوم اًخيفِشي زمق  1/ 05ُو ِا:" ثخزش كصازاث دلية اًـجز اًولئَة اهلُؤ تلًو

 ويف حاةل جساوي ؿسذ ألظواث ٍىون ظوث اًصئُس مصحجا". ألؾضاء اذلارضٍن،
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ية ونشا ألظحاء ارلرباء اهللكفون تسزاسة اهلَفاث ابًرس اهلِيننٌل جية ٔبن ًَزتم ٔبؾضاء اٌَج 
(1)

، وابهللاتي ثضؽ 

ا َُئة اًضٌلن الاحامتؾي حتت ثرصف ُشٍ اٌَجية ملصا ونشا اًوسائي اًرضوًزة ًسرُي
(2)
. 

ضاث ؾن اذلضوز مبحَف ٔبًفّي ذًياز )  وضٌلان ٔلذاء دلية اًـجز اًولئَة هلِارما ؿىل ٔبهكي وخَ مييح ٔلؾضاهئا ثـًو

73 - 09من اهلصسوم اًخيفِشي  09ذح( ؾن لك خَسة، ظحلا ٔلحاكم اهلاذت  2000
(3)
. 

ضاث ًٔلظحاء ارلرباء اطلٍن جس خـّي هبم دلية اًـجز اًولئَة فذلسز ٔبثـاهبم تؼ ٔبًف ومخسٌلئة  ٔبما فامي خيط اًخـًو

ذح( ؾن لك ارلربت 1500ذًياز ) 
(4)

خىفي اًعيسوق اًوظين ٌَخبٔمِياث  الاحامتؾَة ٌَـٌلل ألحصاء ، ًو

ضاث ٔلؾضاء ُشٍ اٌَجية واًعيسوق اًوظين ٌَضٌلن الاحامتؾي ٌَـٌلل كري ألحصاء، ابًيفلاث واًخـًو
(5)
. 

ةل ٔبن ًلسم ثلٍصصًا س يواًي ؾن وضاظاث اٌَجية ٕاىل اًوسٍص  ويف ألذري جية ؿىل زئُس دلية اًـجز اًولئَة اهلُؤ

شا ظ  73 - 09من اهلصسوم اًخيفِشي زمق  15حلا ٔلحاكم اهلاذت اهللكف ابًضٌلن الاحامتؾي، ُو
(6)

   . 

ةل:  -اثًثا  هخعصق يف ُشٍ اًيلعة ٕاحصاءاث اًعـن ٔبمام بٓخال وٕاحصاءاث اًعـن بٔمام اٌَجية اًولئَة ٌَـجز اهلُؤ

ةل ٔبول؛ مث هخلكم ؾن بٓخال ثلسمي اًعـن ٔبمام ُشٍ اٌَجية.  دلية اًـجز اًولئَة اهلُؤ

ةلٕاحصاءاث ا - 1 : ًلس ثعصق اهلرشغ ادلزائصي ٕاىل ٕاحصاءاث اًعـن ٔبمام ًعـن بٔمام دلية اًـجز اًولئَة اهلُؤ

تلوًِا:" ًمت ٕادعاز اٌَجية تعَة  08 - 08من اًلاهون زمق  2/ 33دلية اًـجز اًولئَة من ذالل ٔبحاكم اهلاذت 

َهيا مؽ ٕاصـاز ابلس خالم، بٔو مىذوة مصفق تعَة مىذوة مصفق تخلٍصص اًعحُة اهلـاجل، موخَ جصساةل موىص ؿ

 إبًساؿَ صلى ٔبماهة اٌَجية ملاتي وظي ٕاًساغ".

                                      
1
و ما ٔبكصثَ ٔبحاكم اهلاذت  -  ةل ابًرس اهلِين". 73 - 09من اهلصسوم اًخيفِشي زمق  13ُو  ؿىل ٔبهَ:" ًَزم ٔبؾضاء دلية اًـجز اًولئَة اهلُؤ
2
و ما هعت ؿَََ ٔبحاكم اهلاذت  -  ِا: 73 - 09من اهلصسوم اًخيفِشي زمق  08ُو ٔبؿالٍ، حتت ثرصف دلية  04" ثضؽ َُئة اًضٌلن الاحامتؾي اهلشهوزت يف اهلاذت تلًو

ا". ةل ملصا ونشا اًوسائي اًرضوًزة ًسرُي  اًـجز اًولئَة اهلُؤ
3
و ما هعت ؿَََ ٔبحاكم اهلاذت  -  ضا ؾن 73 - 09من اهلصسوم اًخيفِشي زمق  09ُو اذلضوز حيسذ مدَلَ  تلًوِا:"ًخلاىض ٔبؾضاء دلية اًـجز اًولئَة اهلؤُةل ثـًو

 ذح( ؾن لك خَسة". 2000تبًٔفي ذًياز ) 
4
و ما ٔبنسثَ ٔبحاكم اهلاذت  -  ةل ٔبثـااب حتسذ  73 - 09من اهلصسوم اًخيفِشي زمق  10ُو تلًوِا:" ًخلاىض ألظحاء ارلرباء اطلٍن جس خـّي هبم دلية اًـجز اًولئَة اهلُؤ

 ذح( ؾن لك ذربت". 1500تبًٔف ومخسٌلئة ذًياز ) 
5
و ما ثضميخَ  ٔبحاكم اهلاذت  -  ِا:" ًخىفي اًعيسوق اًوظين ٌَخبٔمِياث الاحامتؾَة ٌَـٌلل ألحصاء واًعيسوق  73 - 09من اهلصسوم اًخيفِشي زمق  11ُو تلًو

ضاث و ألثـاة اهلشهوزت يف اهلاذثّي  سري ٔبماهة دلية  الٍ، ونشا هفلاثٔبؿ 10و  09اًوظين ٌَضٌلن الاحامتؾي ارلاض تلري ألحصاء ابًيفلاث اهلصثحعة مبيح اًخـًو

ةل حسة اهلَفاث اهلـادلة".  اًـجز اًولئَة اهلُؤ
6
و ما هعت ؿَََ ٔبحاكم اهلاذت  -  ةل ٕازسال ثلٍصص س يوي ؾن  73 - 09من اهلصسوم اًخيفِشي زمق  15ُو تلًوِا:" ًخـّي ؿىل زئُس دلية اًـجز اًولئَة اهلُؤ

 الاحامتؾي". وضاظاث اٌَجية ٕاىل اًوسٍص اهللكف ابًضٌلن
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ما ميىن مالحؼخَ ٔبن اهلرشغ ادلزائصي اصرتظ ؿىل اهلؤمن هل ٔبن ًلسم ظـيَ يف صلك ظَة مىذوة مصفلًا 

جز اًولئَة تخلٍصص اًعحُة اهلـاجل ٕاما جصساةل موىص ؿَهيا مؽ ٕاصـاز ابلس خالم، ٔبو إبًساؿَ صلى ٔبماهة دلية اًـ

 اكن اهلؤمن هل ٍصسي ظَحَ ٕاىل ٔبماهة اٌَجية. 15 - 83ملاتي وظي ٕاًساغ؛ خبالف اًلاهون اًلسمي زمق 

وؿَََ، فٕان اهلرشغ ٔبزاذ من ذالل ٕازفاق ثلٍصص اًعحُة اهلـاجل مؽ ؾًصضة اًعـن ٕاضفاء ؿىل اًعـن ادلسًة، 

تس ًِا من مـصفة ٔبوخَ ؤبس حاة اًعـن موحضة ومن هجة ٔبدصى وما ذام ٔبن اٌَجية سدٌؼص يف ٔبموز اًـجز فال 

من اًعحُة اهلـاجل ٌَمؤمن هل، ٔلن اهلؤمن هل ؿاذت ما ًخين ظـيَ وفلا ٔلس حاة احامتؾَة وؿائََة، تُامن اًعحُة 

اهلـاجل ًلسم ٔبس حاة موضوؾَة ٌَعـن، نٌل ًلسم ؾصط ذكِق ٌَحاةل اًعحَة ٌَمؤمن هل، ذما متىن ٔبؾضاء اٌَجية 

حاة اذللِلِة اًيت ٔبذث ابهلؤمن هل اًعـن بٔمام دلية اًـجز، وابًخايل ٌسِي ؿىل ُشٍ ألذريت يف من مـصفة ألس  

ٕاظساز اًلصاز اهلياسة
(1)
. 

ةل:  - 2 ابًًس حة هلسبةٔل بٓخال اًعـن ٔبمام دلية اًـجز اًولئَة، فلس بٓخال اًعـن بٔمام اٌَجية اًولئَة ٌَـجز اهلُؤ

ِا اهلرشغ ادلزائصي من ذالل ٔبحاك تلوًِا:" ختعص دلية اًـجز  08 -08من اًلاهون زمق  1/ 33م اهلاذت ثياًو

ةل من كدي اهلؤمن هل احامتؾَا يف ٔبخي زالزّي ) ( ًوما اتخساء من اتزخي اس خالم ثحََف كصاز َُئة 30اًولئَة اهلُؤ

 اًضٌلن الاحامتؾي اهلـرتط ؿَََ".

ٕاحصاءاث اًعـن ضس كصاز َُئة اًضٌلن  ومن ُيا ًخضح ًيا تبٔهَ جيوس ٌَمؤمن هل احامتؾَا ٔبن ًحارش 

ةل يف ٔبخي زالزّي ) ( ًوما اتخساء من اتزخي اس خالم كصاز َُئة 30الاحامتؾي ٔبمام دلية اًـجز اًولئَة اهلُؤ

اًضٌلن الاحامتؾي اهلـرتط ؿَََ؛ نٌل ٔبنس اهلرشغ ادلزائصي ؿىل رضوزت ثحََف كصازاث َُئة اًضٌلن الاحامتؾي 

 ٌَمؤمن هل. 

( 60هلرشغ كرص مواؾَس اٌَجوء ٕاىل دلية اًـجز اًولئَة ٕاىل ُشا الٓخال، تـسما اكن ثلسز ثضٍِصن )نٌل ٔبن ا 

، وميسذ ٕاىل ٔبزتـة ٔبصِص اؾخحازا من اتزخي ظَة ٕاحصاء ارلربت اًعحَة ٕارا مل حىن 15 - 83ًوما يف اًلاهون زمق 

                                      
1
 .122سٌلِت اًعَة، اهلصحؽ اًساتق، ض  - 
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ا يف ػصف اًضِص اًخايل ًخازخي شا ظحلا ٔلحاكم َُئة اًضٌلن الاحامتؾي كس بٔظسزث كصاُز  ٕاحصاء ُشٍ ارلربت، ُو

15–83من اًلاهون زمق  34اهلاذت 
(1)
. 

فاهلرشغ ادلزائصي اكن حًصعا ؿىل ٔبن ميىن اهلؤمن هل جلك الاحصاءاث اهلخزشت يف مَفَ حىت ًخاخ هل الاؿرتاط 

فاهلؤمن هل ؿىل لك كصاز ٍصاٍ يف كري ظاذلَ، ومن هجة ٔبدصى حىت ل ًعول ٔبمس اًزناغ اًعيب ًـست ٔبصِص، 

حباخة ٕاىل حىفي فـال وانحؽ يف ٔبزسغ وكت ذمىن
(2)
. 

 ادذعاظاث واًلصازاث اًعاذزت ؾن دلية اًـجز اًولئَة:اهلححر اًثاين

 ادذعاظاث دلية اًـجز اًولئَة واًخساتري اًيت ثخزشُا:اهلعَة ألول 

ةل ٔبول؛   مث هحّي اًخساتري اًيت ثخزشُا  سًذعصق يف ُشا اهلعَة ٕاىل ادذعاظاث دلية اًـجز اًولئَة اهلُؤ

 ُشٍ اٌَجية اثهَا. 

ةل:  -ٔبول  ةل ٔبساسا يف اًحت ادذعاظاث دلية اًـجز اًولئَة اهلُؤ ًيـلس ادذعاض اٌَجية اًولئَة ٌَـجز اهلُؤ

يف ثغل الاؿرتاضاث اًعـون اهللسمة ضس اًلصازاث اًعاذزت ؾن َُئة اًضٌلن الاحامتؾي اهلخـَلة إبؿاذت ثلسٍص 

ظحَـة اهلصط ٔبو إلظاابث اهلخحجج هبا من ظصف اهلؤمن، اتزخي اًضفاء ٔبو ادلرب، حاةل اًـجز وسة و 

ووسخذَ
(3)

، وؿَََ ثـس يف حلِلة ألمص اٌَجية اًولئَة ٌَـجز هجاس ذربت ومصاكدة اثهَة ًصٔبي اًعحُة اهلـاجل 

ا اًعحُة ارلحري حول وس حة واًعحُة اهلسدضاز ًَِئة اًضٌلن الاحامتؾي، ونشعل ثلسٍص ارلربت اًيت ٔبؿسُ

اًـجز؛ ًوِسف متىّي اٌَجية من ٔبذاء رمارما ؿىل اًوخَ الهٔكي
(4 )

وثفاذي ٔبي هلط ٔبو ضـف يف اًدضرَط بٔو 

ثلسٍص اًـجز فلس مٌح اًلاهون ًِشٍ اٌَجية ٕاماكهَة الاس خفاذت تبًٔة ذربت ٔبو ختععا ذازح ٔبؾضاهئا حِر ثيط 

                                      
1
( اًخاًّي تـس إلصـاز 2تلًوِا:" جية ٔبن حتال اًعـون ؿىل ٔبماهة اٌَجية ايلخعة حبالث اًـجز يف ػصف اًضٍِصن ) 15 - 83من اًلاهون زمق  34هعت اهلاذت  - 

ا يف 4تلصاز َُئة اًضٌلن الاحامتؾي، وميسذ ُشا ألخي ٕاىل ٔبزتـة )  ( ٔبصِص اؾخحازا من اتزخي ظَة ارلربت، ٕارا مل حىن َُئة اًضٌلن الاحامتؾي كس ٔبظسزث كصاُز

 ػصف اًضِص اًخايل ًخازخي ٕاحصاء ُشٍ ارلربت".
2
 .125سٌلِت اًعَة، اهلصحؽ اًساتق، ض  - 
3
و ما هعت ؿَََ ٔبحاكم اهلاذت  -  ةل يف ارلالفاث اًيامجة ؾن اًلصازاث اًعاذزت ؾن تلًوِا:" ثخت دلية اًـجز  08 - 08من اًلاهون زمق  1/ 31ُو اًولئَة اهلُؤ

ًزؽ، ؼ كدول اًـجز،  َُئاث اًضٌلن الاحامتؾي واهلخـَلة مبا ًبِٔت: ؼ حاةل اًـجز اصلامئ، اًلكي ٔبو ادلزيئ، اًياجت ؾن حاذج معي ٔبو مصط رمين ًرتثة ؾيَ مٌح

 امتؾَة".ونشا ذزخة ومصاحـة حاةل اًـجز يف ٕاظاز اًخبٔمِياث الاح
4
ة اهلياسؿاث اًعحَة يف جمال اًضٌلن الاحامتؾي، مشهصت ختصح ًيَي صِاذت اهلاحس خري، لكَة اذللوق واًـَوم اًس َاس َة، -  خامـة مًووذ  ؾضاًحو مسريت، جسًو

 .60ؼ  58مـمصي ثزيي وسو، ض 
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ةل لك اًخساتري، لس امي ثـَّي ظحُة تلوً  08 - 08من اًلاهون زمق  32اهلاذت  ِا: " ثخزش دلية اًـجز اًولئَة اهلُؤ

 ددري وحفط اهلًصغ وظَة حفوض حوكَََة وميىهنا ٔبن ثلوم جلك حتص حصاٍ رضوزاي".

ومن ُيا ًؼِص ًيا ٔبهي ُشٍ اٌَجية ظالحِاث واسـة حبَر ٔبن  اًلاهون مل ًلِس جمال ظالحِاهتا تـىس ما  

حصاء ارلربت اًعحَة ٔبٍن ٔبًزم اًعحُة ارلحري اًخلِس  حبسوذ اهلِام اهلولكة ٕاًََ. ٕال بٔن رُة ٕاًََ ابًًس حة لٕ 

إلصاكل اًلامئ يف ُشٍ اذلاةل ٔبن اهلرشغ مل حيسذ ًيا ٔبًضا ٔبن اًعحُة ارلحري اهلـّي ٕلحصاء حفوض حوكَََة من 

و اًضبٔن ٕلحصاءاث ظَة ارلربت ٔبم مضن كامئة ارلرباء اهلـست من ظصف وسازِت اًعحة واًضٌلن الاحامتؾي نٌل ُ

ي اكرلرباء اًلضائَّي، ٔبماة اًًس حة ًلٓخال اًعـن فلس ٔبوحة اًلاهون ؿىل اهلؤمٌّي بٔن  ٔبي ظحُة ددري مُؤ

ةل، تخلسمي الاؿرتاط  ًحارشوا ٕاحصاءاث اًعـن ضس كصاز َُئة اًضٌلن الاحامتؾي ٔبمام دلية اًـجز اًولئَة اهلُؤ

زالزون ًوما اًخاًَة ٕلصـازمه ابًلصاز تخلسمي ظَة مىذوة مصفق تخلٍصص  (30) ٕاىل ٔبماهة اٌَجية يف ػصف

اًعحُة اهلـاجل، موخَ جصساةل موىص ؿَهيا مؽ ٕاصـاز ابلس خالم ٔبو إبًساغ اًعَة صلى ٔبماهة اٌَجية ملاتي 

 وظي ٕاًساغ.

ةل  -اثهَا  من  32ًصحوغ ٕاىل ٔبحاكم اهلاذت ابيف سخِي بٔذاء رمارما: اًخساتري اًيت ثخزشُا دلية اًـجز اًولئَة اهلُؤ

ةل لك اًخساتري،  08 - 08اًلاهون زمق  اهلخـَق مبياسؿاث اًضٌلن الاحامتؾي تلوًِا:" ثخزش دلية اًـجز اًولئَة اهلُؤ

 ل س امي ثـَّي ظحُة ددري وحفط اهلًصغ وظَة حفوض حوكَََة وميىهنا ٔبن ثلوم جلك حتص حصاٍ رضوزاي".

 اًـجز اًولئَة ؿست ظالحِاث فميىن ًِا ٔبن ثعسز ؿست كصازاث ومهنا: وؿَََ، ًخضح ًيا تبٔن ٌَجية 

وميىن رعل يف حاةل ما ٕارا دلبٔ اهلؤمن هل مدارشت ٕاىل زفؽ ذؾوى كضائَة كدي زفؽ  ؿسم كدول اًعَة صالك: - 1

 الاؿرتاط ٔبمام دلية اًـجز اًولئَة، فِىون تشعل ذاًف اًلاهون وؿَََ ٍصفغ ظَة اهلـرتط صالك.

ؼو ما ٔبنسثَ ٔبحاكم اهلاذت َّي ددري ظيب ًخحسًس وس حة اًـجز: ثـ - 2 شا ًـين 08 - 08من اًلاهون  32ُو ، ُو

ٔبن دلية اًـجز اًولئَة ميىن ًِا ثـَّي ددري ظيب ًفحط اهلؤمن هل وحتسًس وس حة جعٍز ذاظة يف حاةل ما ٕارا 

اًخَ اًعحَة، ٔبو مت ٕاحصاء ٌَمـين اكن اهلؤمن هل ًـاين من مصط دعري، بٔو يف حاةل ثفامق ألرضاز وساءث ح

 ؿست ذرباث واثضح ٔبهنا مذياكضة.
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يجز ُشا ألذري ارلربت  اهلعاذكة ؿىل ارلربت:- 3 ٍوىون رعل يف حاةل ثـَّي دلية اًـجز اًولئَة رلحري ظيب، ًو

لسم ثلٍصصا ظيب ؾن رعل، فاهلؤمن هل ًلسم ظَة ٌَجية اًـجز ًخضمن ٕاما؛ اهلعاذكة ؿ ىل ارلربت اهلس يست ٕاًََ ًو

ا.  يف حاةل اهلوافلة ؿىل ثلٍصُص

ٔبو ًلسم ثـَّي ددري بٓدص ورعل يف حاةل ؿسم زضائَ تًذاجئ ارلربت و اؿرتاضَ؛ ففي ُشٍ اذلاةل ميىن ٌَجية   

اًـجز اًولئَة ٔبن حصفغ اؿرتاط اهلؤمن هل وابًيدِجة ثعاذق ؿىل وس حة اًـجز اهلميوحة ٌَمـرتط هون ٔبن 

 هون وبٔخاتت ؿىل لك مسائي حمي اًزناغ.ارلربت ٔبجنزث ظحلا ٌَلا

نٌل ميىن ٌَجية اًـجز اًولئَة ٔبن ثليض جصفغ اًعَة يف حاةل ما ٕارا اثضح ًِا ٔبن اؿرتاط اهلؤمن هل كري  

مؤسس، ذاظة يف حاةل ما ٕارا اكن اهلـين اس خفاذ تًس حة جعز ثخالءم مؽ حاًخَ اًعحَة وفلا ٌَجسول ايلعط؛ 

ـَ  و ما ٔبنسثَ اىلوكة اً تلوًِا:" ًىن ابًصحوغ ٕاىل اًلصاز اهليخلس فٕاهَ  2000/ 02/ 15َا يف كصاز ًِا تخازخي ُو

ًخخّي ؾىس ما ًسؾََ اًعاؾن رعل ٔبن ظالحِاث اٌَجية ثلذرص ؿىل ذزاسة اهلَف اًعيب ؤبذش زٔبي اًعحُة 

زت ٌَلِام حبربت اهلسدضاز اهلـمتس صلى َُئة اًضٌلن الاحامتؾي، وحِر بٔهَ ثحـا طلعل فٕان اٌَجية مل حصى رضو

ا اكن مـَال مبا فَِ اًىفاًة ؤبن ارلربت ٔبجنزث ؿىل  مضاذت ظاهلا ٔبن اًـازط كس اًخبٔمت حصوحَ ؤبن كصاُز

اهلعاة اكهت وافِة وصامةل ومٌَ اكن اًلصاز مسخدا واًيفي ؿَََ خبالف رعل يف كري حمهل"
(1)

 . 

ةل:اهلعَة اًثاين  كصازاث اٌَجية اًولئَة ٌَـجز اهلُؤ

ٔبًزم اهلرشغ ادلزائصي دلية اًـجز اًولئَة اًفعي يف الاؿرتاط يف مست حمسذت، ورعل من ذالل ًلس   

تلوًِا:" ثخت اٌَجية يف الاؿرتاضاث اهلـصوضة ؿَهيا يف ٔبخي  08 - 08من اًلاهون زمق  4/ 31ٔبحاكم اهلاذت 

 ( ًوما اتخساء من اتزخي اس خالرما ٌَـًصضة".60س خّي )

ًوما  60م ُشٍ اهلاذت اهلشهوزت ٔبؿالٍ ًخضح ًيا ٔبن اهلرشغ حّسذ رمةل س خّي فاهلالحغ من ذالل ٔبحاك  

ٌَجية اًـجز اًولئَة ٕلظساز كصازاُا يف اًزناغ اهلـصوط ؿَهيا اؾخحازا من اتزخي اس خالم اًعـن يف كصاز َُئة 

 اًضٌلن الاحامتؾي، ورعل ثضبٔن اًـجز اهلرتثة ؾن اهلصط ٔبو حاذج معي ٔبو مصط رمين.

                                      
1
، كضَة ) ث، خ( ضس اًعيسوق 386، زمق اًفِصش 188822مَف زمق ، 2000/ 02/ 15اىلوكة اًـََا، قصفة الاحامتؾَة اًلسم اًثاين، اًلصاز تخازخي  - 

 اًوظين ٌَخبٔمِياث الاحامتؾَة واكةل ثُداست.
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ًوما، ودلوء مدارشت ٕاىل اًلضاء ًـس خماًفة ٔلحاكم  60حاةل ؿسم اهخؼاز اهلؤمن هل اهلضاء رمةل س خّي ويف   

رتثة ؿىل رعل زفغ اصلؾوى ًحعالن إلحصاءاث. 15 - 83من اًلاهون  36و  30اهلاذثّي   ًو

ؿرتاط اهللسم ًوما اهللصزت كاهوان ٌَفعي يف الا 60ًىن ؿسم احرتام دلية اًـجز اًولئَة هلِةل س خّي   

و ما ٔبنسثَ اىلوكة اًـََا يف كصاز ًِا تخازخي  / 03/ 08ٔبمارما، خيّول ٌَمؤمن هل اٌَجوء ٕاىل اًلضاء ًصفؽ ذؾواٍ؛ ُو

2006
(1)
. 

لعس ابًدس حُة ٔبن ٍىون اًلصاز ذايل      نٌل ٔبوحة اهلرشغ ادلزائصي ٔبن ٍىون كصاز دلية اًـجز مسخدا، ًو

ًلاهون اًسازي يف ُشا اولال، ورعل تخلسمي ألساهَس واذلجج اهلـمتست يف من ٔبي ثياكغ ٔبو ٕاقفال ًخعحَق ا

اختار ُشا اًلصاز ٍمتىّي اًلضاء ؾيس اًيؼص يف اًزناغ اهلـصوط ؿَََ من اًوكوف ؾيس مسى ٕاهلام كصاز اٌَجية 

َة، زٔبي تؼصوف اًزناغ اهلـصوط ؿَهيا؛ ورعل اهعالكا من واثئق اهلَف اًعيب اهلخضمن اًفحوظاث اًعحَة ا ٔلًو

اًعحُة اهلـاجل، زٔبي اًعحُة اهلسدضاز، مَرط اهلسائي موضوغ ارلالف، رممة اًعحُة ارلحري
(2)
. 

وذما جتسز إلصازت ٕاًََ، فٕاهَ جية ٔبن ٍصذ كصاز دلية اًـجز اًولئَة ؿىل ذفوغ وظَحاث ألظصاف، وابًخايل   

س خوح  ة اًيلغ.      فـسم اًصذ ؿَهيا جيـي اًلصاز اهلعـون فَِ كري مسخّة ٌو

ٔبما فامي خيط اختار اًلصازاث دلية اًـجز اًولئَة، فٕاهنا ثخزش ابٔلكَحَة اًخس َعة من ٔبظواث ألؾضاء   

اذلارضٍن، ويف حاةل جساوي ؿسذ ألظواث ٍصحج ظوث اًصئُس
(3)
نٌل جية ٔبن حتصز كصازاث اٌَجية يف ،

ؤرش  ؿَََ اًصئُسحمارض ًوكـِا زئُس اٌَجية وثسّون يف جسي ذاض ٍصمقَ ًو
(4)
. 

                                      
1
 .139؛ هلال ؾن: سٌلِت اًعَة، اهلصحؽ اًساتق، ض 358361، مَف زمق 2006/ 03/ 08اىلوكة اًـََا، اًلصفة الاحامتؾَة، كصاز تخازخي  - 
2
ٔبن ًخعصق ٕاىل زٔبي اًعحُة ارلحري اًـضو يف راث اٌَجية اطلي ٌس متس من اهلَف اًعيب ٌَمًصغ، ونشا من اًوسائي اًيت  فلصاز دلية اًـجز اًولئَة جية - 

ن اكذياؾِم من اثحـِا اًعحُة ارلحري يف ثبٔسُس زٔبًَ وجضرَط اهلصط اطلي ًـاين مٌَ اهلًصغ واًخوضَحاث اًيت ٔبفاذ هبا ٔبؾضاء اٌَجية ؾيس اهلساوةل يف ح ىٍو

 ار اًلصاز، فٕارا مل ٍىن رعل يف اًلصاز فٕاهَ كارص يف اًدس حُة ومـّصط ٌَيلغ. ٔبخي اخت

ط ما كىض تَ ٕاىل نٌل ٔبن كصاز دلية اًـجز اطلي ًعاذق ؿىل ثلٍصص ارلحري ذون ثلسمي ٔبي جس حُة، ًـخرب كصاز اٌَجية يف ُشٍ اذلاةل مٌـسم ألس حاة ذما ًـصّ 

 وما تـسُا. 72، ض 2004ٌلن الاحامتؾي يف اًدرشًؽ ادلزائصي، ذاز ُومة، ادلزائص، ظ اًيلغ وإلتعال؛ جن ظازي ايسّي، مٌاسؿاث اًض

 
3
و ما هعت ؿَََ ٔبحاكم اهلاذت  -  ةل ابٔلكَحَة اًخس َعة من ٔبظواث  73 - 09من اهلصسوم اًخيفِشي زمق  1/ 05ُو تلًوِا:" ثخزش كصازاث دلية اًـجز اًولئَة اهلُؤ

 وي ؿسذ ألظواث ٍىون ظوث اًصئُس مصحجا".  ألؾضاء اذلارضٍن، ويف حاةل جسا
4
و ما ثضميخَ ٔبحاكم اهلاذت  -  ؿىل ٔبهَ:" حتصز كصازاث اٌَجية يف حمارض ًوكـِا زئُس اٌَجية وثسون يف جسي  73 - 09من اهلصسوم اًخيفِشي زمق  2/ 05ُو

ؤرش ؿَََ اًصئُس".  ذاض ٍصمقَ ًو
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وجتسز الاصازت ٕاىل ٔبن مسبةٔل ثحََف كصازاث دلية اًـجز اًولئَة، فلس هط ؿىل اهلرشغ ادلزائصي من ذالل  

ةل يف ٔبخي ؾرشٍن  08 - 08من اًلاهون زمق  34ٔبحاكم اهلاذت  ؿىل ٔبهَ:" ثحَّف كصازاث دلية اًـجز اًولئَة اهلُؤ

صساةل موىص ؿَهيا مؽ وظي اس خالم ٔبو تواسعة ؾون مصاكدة مـمتس ( ًوما اتخساء من اتزخي ظسوز اًلصاز، ج20)

 ٌَضٌلن الاحامتؾي مبحرض اس خالم".

فاهلرشغ ادلزائصي من ذالل ُشٍ اهلاذت تّي ًيا وسائي ثحََف كصازاث دلية اًـجز اًولئَة، ورعل تواسعة زساةل 

امتؾي ؾن ظًصق حمرض اس خالم، موىص ؿَهيا مؽ وظي اس خالم، ٔبو تواسعة ؾون مصاكدة مـمتس ٌَضٌلن الاح

شا ذالل بٓخي ؾرشٍن ) ( ًوما20ُو
(1)

، تـسما اكن اهلرشغ ادلزائصي ٍىذفي تددََف كصاز دلية اًـجز من ظصف 

 من اًلاهون اًلسمي.     4/ 36ٔبمّي اٌَجية ٕاىل ألظصاف اهلـيَة من ذالل ٔبحاكم اهلاذت 

اًلاهون زمق  35م ادلِاث اًلضائَة ظحلا ٔلحاكم اهلاذت ٔبما ابًًس حة ٌَعـن يف كصازاث دلية اًـجز اًولئَة ٔبما

08–08
(2)

ِشا فٕان ،  كس ٔبدضؽ اًعـن يف كصازاث اٌَجان ايلخعة حبالث اًـجز ٌَجِاث اًلضائَة ايلخعة، ًو

ؾحازت " ادلِاث اًلضائَة ايلخعة " خاءث ذون ثلسمي ٔبي ثوضَح ٔبو رشخ؛ وطلعل ًثاز اًدساؤل حول ادلِة 

ةلايلخعة ابًي ُي يه اىلامك اًفاظةل يف اهلسائي  ٬ؼص يف اًعـون اهللسمة ضس كصازاث دلية اًـجز اًولئَة اهلُؤ

الاحامتؾَة واًيت حىون ٔبحاكرما كاتةل ٌَعـن فهيا جبمَؽ ظصق اًعـن اهللصزت كاهوان ٔبم اىلامك اهليـلست يف ملص 

ث اًخلاؿس ارلاظة ابًـجز واهلياسؿاث اهلخـَلة اولاًس اًلضائَة ايلخعة ابًفعي يف اًلضااي اهلخـَلة مبـاصا

حبواذج اًـمي
(3)
. 

 رلامتة:ا

ٕان اهلرشغ ادلزائصي ومن ذالل س يَ ٌَلواهّي اهلخـَلة ابًخبٔمِياث الاحامتؾَة، ونشا اهلصثحعة مبياسؿاث  

ة مٌا سؿاهتا يف اًضٌلن الاحامتؾي، وؾصط خمخَف ادلواهة اًلاهوهَة وإلحصاءاث اًيت حتنك وثيؼم بًَٓاث جسًو

اًدرشًؽ ادلزائصي وخمخَف اًخـسًالث اًيت ظصٔبث ؿَهيا جسمح ابًوكوف ؾيس ٕازاذت اهلرشغ اًرصحية يف حـي 

                                      
1
و ما هعت ؿَََ ٔبحاكم اهلاذت  -  ةل تواسعة ٔبماىهتا، ٕاىل اهلؤمن هلم  73 - 09اًخيفِشي زمق  من اهلصسوم 06ُو تلًوِا:" ثحَف كصازاث دلية اًـجز اًولئَة اهلُؤ

( ًوما 20ؾرشٍن )احامتؾَا، جصساةل موىص ؿَهيا مؽ اصـاز ابلس خالم ٔبو ؾن ظًصق ٔبؾوان اهلصاكدة ٌَضٌلن الاحامتؾي ٌََِئة اهلـيَة مبحرض اس خالم يف ٔبخي 

 خي كصاز ُشٍ اٌَجية".اتخساء من اتز
2
و ما ثضميخَ ٔبحاكم اهلاذت  -  ةل كاتةل  08 - 08من اًلاهون زمق  35ُو اهلخـَق مبياسؿاث اًضٌلن الاحامتؾي ؿىل ٔبهَ:" حىون كصازاث دلية اًـجز اًولئَة اهلُؤ

 .( ًوما اتخساء من اتزخي اس خالم ثحََف اًلصاز"30ٌَعـن ٔبمام ادلِاث اًلضائَة يف ٔبخي زالزّي ) 
3
 .69ؾضاًحو مسريت، اهلصحؽ اًساتق، ض  - 
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ة اصلاذََة هلياسؿاث اًضٌلن الاحامتؾي تعفة ؿامة يه ألظي كدي بٔي ثفىري يف اٌَجوء ٔبمام  هؼام اًدسًو

ة اصلاذََة اهلمتثةل يف ارلربت اًلضاء؛ ذاظة مهنا فامي ًخـَق ابهلياسؿاث اًعحَة اًيت ًخعَ ة فهيا اٌَجوء  ٕاىل اًدسًو

شا ٍمتىّي اهلؤمن هل ٔبو روي حلوكَ من  ةل، كدي اٌَجوء ٕاىل اًلضاء، ُو اًعحَة و دلان اًـجز اًولئَة اهلُؤ

 حتعَي حلوكَ اهلرشوؿة.

ة اصلاذََة ٌَمياسؿاث اًعحَة يف ٔبن ثحّي  ةل يف اًدسًو جمال اًضٌلن الاحامتؾي ؿىل ذوز دلان اًـجز اًولئَة اهلُؤ

 ذَعيا ٔلمه اًيلاظ:   08 - 08ضوء اًلاهون زمق 

ؿىل جضىِةل دلية اًـجز  73 - 09ٕان اهلرشغ ادلزائصي ٔبحسج ؿست ثلرياث مبوحة اهلصسوم اًخيفِشي زمق  - 1

ةل ابًيؼص ٕاىل جضىَِهتا اًيت هط ؿَهيا يف اهلصسوم اًخيفِشي زمق  مت ثلَري زئُس حبَر  433 - 05اًولئَة اهلُؤ

اٌَجية واطلي اكن مسدضاز ابولَس اًلضايئ ًـّي من ظصف زئُس اولَس اًلضايئ، تـضو ؿاذي ًـَيَ اًوايل 

 ماذامت ٔبن اٌَجية ولئَة.

ٔبن ٍىون اًعـن اهلوخَ ٕاىل دلية اًـجز اًولئَة ٔبن  08 - 08اصرتظ اهلرشغ ادلزائصي يف اًلاهون زمق  - 2

اطلي اكن جيزي ٌَمؤمن هل ٔبن ٍصسي  15 - 83ة اهلـاجل، خبالف اًلاهون اًلسمي زمق ٍىون مصفوكا تخلٍصص اًعحُ

 ظَحَ مدارشت ٕاىل ٔبماهة اٌَجية.

ةل ٕاىل زالزّي )  - 3 ( ًوما يف اًلاهون 30ٕان اهلرشغ ادلزائصي كرص مواؾَس اٌَجوء ٕاىل دلية اًـجز اًولئَة اهلُؤ

 .15 - 83ما يف اًلاهون اًلسمي زمق ( ًو 60، تـسما اكهت ثلسز ثضٍِصن ) 08 - 08زمق 

ةل ذالل ؾرشٍن )  - 4 ( ًوما من 20ٔبنس اهلرشغ ادلزائصي ؿىل رضوزت ثحََف كصازاث دلية اًـجز اًولئَة اهلُؤ

 اتزخي ظسوز كصازهتا.

ةل، جصمغ من ٔبهَ ًوحغ ٔبن  - 5 ٔبنس اهلرشغ ادلزائصي ؿىل رضوزت جس حُة كصازاث دلية اًـجز اًولئَة اهلُؤ

ًلصازاث اًعاذزت ؾن اىلوكة اًـََا واًيت ٍىون موضوؾِا ظـن ابًيلغ يف كصازاث دلية اًـجز مت كدوًِا ٔبكَة ا

ا يف ُشٍ اًلصازاث، لس امي رهص ٔبؾضاء اًدضىِةل،  ورعل ًىوهنا ثفذلس ٕاىل ٔبذىن اًرشوظ اًلاهوهَة اًواحة ثوفُص

 .وحتسًس ظفة ألؾضاء ٔبو ؿسم اًخعّصق ٕاىل ظَحاث اًعاؾن وكري رعل

ويف ألذري ميىٌيا اًلول تبٔهَ من اًرضوزي ؿىل اهلرشغ ادلزائصي ٕاوضاء دلية وظيَة ٌَـجز ثـخرب نسزخة  - 6

اس خئٌاف ٌَيؼص يف اًعـون اهللسمة ضس اًلصازاث اٌَجية اًولئَة ٌَـجز، ؤبن حىون كصازاهتا مـجةل اًيفار، 
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ىون مـؼم  ٔبؾضاهئا ٔبظحاء وؾضو ميثي هلاتة اًـٌلل وحىون جصئاسة ؾضو ميثي وسٍص اًضٌلن الاحامتؾي، ٍو

 ألحصاء ؿىل اهلس خوى اًوظين وبٓدص ميثي اًـٌلل كري ألحصاء.

 اهلصاحؽ:

  ٕحامتؾي ؿىل ضوء اًلاهون ادلسًس، ذاز سٌلِت اًعَة، اهلياسؿاث اًعحَة واًخلٌَة يف جمال اًضٌلن ال

 .2009اًِسى، ؿّي مََةل، ظ 

  ن ما تـس اًخسزح يف جمال اًضٌلن الٕ اجن تخُش اطلواذي، اهلياسؿاث اًعحَة حامتؾي، مشهصت ًيَي حىٍو

حامتؾي ابلصرتاك مؽ لكَة اًـَوم الاكذعاذًة اهلخرعط يف جس َري اًضٌلن الاحامتؾي، اهلسزسة اًـََا ٌَضٌلن الٕ 

 .2003ؼ  2002واًدس َري، خامـة ادلزائص، 

  ٕة اهلياسؿاث اًعحَة يف جمال اًضٌلن ال ؾي، مشهصت ختصح ًيَي صِاذت اهلاحس خري، حامتؾضاًحو مسريت، جسًو

 خامـة مًووذ مـمصي ثزيي وسو. لكَة اذللوق واًـَوم اًس َاس َة،

  حامتؾي، ادلًصست ، اهلخـَق ابهلياسؿاث يف جمال اًضٌلن الٕ 2008/ 02/ 23مؤزد يف  08 - 08اًلاهون زمق

 .2008/ 02/ 02، اًعاذزت تخازخي 11اًصمسَة زمق 

 ةل 2009/ 02/ 07مؤزد يف  73 - 09 اهلصسوم اًخيفِشي زمق ، حيسذ جضىِةل دلية اًـجز اًولئَة اهلُؤ

ا، ادلًصست اًصمسَة زمق   .2009/ 02/ 11، اًعاذز تخازخي 10يف جمال اًضٌلن الاحامتؾي وثيؼميِا وسرُي
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 خمنَة اًس َاس َة ٌَمجمتؽ اىلًل يف ادلزائصاً 

  حمارض "ة" بٔس خار، َلس ذساوياصلنخوز/                                                

 خامـة سـَست    

 

 ملسمة: 

يف اًوكت اطلي ٔبذش فَِ اًيؼام اًس َايس تبٔس حاة اًخحسًر اًس َايس اهلـرب ؾهنا تخخين اًخـسذًة اًس َاس َة   

ض اًلاهوهَة وحصمجة ثغل إلزاذت حلِلِة اكهت ٔبم ظوزًة من ذالل مرشوغ ثـسًي اصلس خوز وٍلوؿة اًيعو 

اهلخـَلة ابزلـَاث راث اًعاتؽ اًس َايس ٔبو اًيؼام إلهخزايب، ثحلى اهلٌلزساث اًس َاس َة ؿىل ٔبزط اًواكؽ 

ؼِص رعل تعوزت ٔبنرث  لؾلالهَة مصثحعة ٔبنرث ابًولءاث ألًوَة وص حىة اًـالكاث واًزابئًِة اًس َاس َة، ًو

متؽ اىلًل اهلـرب ؾيَ يف ارلعاة إلؿاليم ابدلزائص خالء ؾيس اهلواؾَس إلهخزاتَة دعوظا ؿىل مس خوى اول 

اًـمَلة. واًرتنزي ؿىل الاهخزاة مربز ابٔلمهَة اًلعوى ًخبٔزري هخاجئِا ؿىل مس خلدي اصلوةل واولمتؽ من ذالل ٔب ص 

رعل ؿىل جس َري اًضبٔن اًـام اطلي من اهلفصوط ٔبهَ هيفو ٕاىل حتلِق اًخمنَة اًضامةل. ويف هفس اًوكت وسجي 

ميية اًلوى اًـؼمى ؿىل ملاًَس اًضؤون اصلاذََة صلول اًـامل اًثاًر مبربزاث ؿست الٔ   ص اهلزتاًس ٌَيؼام اصلويل ُو

مهنا ما ثـَق ابصلملصظة وحلوق      إلوسان وحٌلًة اذلصايث وثعحَق كواؿس اًلاهون اصلويل اطلي ذاظخَ ؿىل 

 ملاسِا وثعسٍز ٕاىل ُشٍ اصلول.

اًخـلس ًـَس ٕاىل واهجة ألحساج الاُامتم اًـمًل ميوضوغ اًخمنَة معوما واًخمنَة ٕان ُشا اًوضؽ اهلزذوح   

اًس َاس َة دعوظا ابًيؼص ٌَيخاجئ اًيت حللهتا اصلوةل اًوظيَة يف اًـامل اًثاًر. ًِشا جسـى مساذَخيا ٕاىل مساءةل 

غل اًِوت تّي اًثلافة اًس َاس َة واكؽ ثغل اًخمنَة يف اولمتؽ اىلًل يف ادلزائص ٌَـسًس من ألس حاة ًـي ٔبمهِا ث

اهلثاًَة ٌَرعاة اًس َايس اًصمسي واًثلافة اًواكـَة ٌَمجمتؽ اىلًل. انَُم ؾن اًِوت اًيت ثفعي اًخمنَة اهلاذًة ؾن 
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اًفىًصة مهنا )اًخمنة الاكذعاذًة واًخىٌوًوحِة ابهللازهة مؽ اًخمنَة اًس َاس َة. وازثحعت ٍلوؿة من اًدساؤلث 

 هلـصيف من تُهنا:هبشا اهلسـى ا

 مارا هلعس ابًخمنَة اًس َاس َة وؿالكهتا ابًثلافة اًس َاس َة؟-1

 ما يه سٌلث اولمتؽ اىلًل يف ادلزائص؟-2

 ما يه اًثلافة اًس َاس َة اًسائست فَِ؟-3

 ما مسى ثوافق اٍمنورح اًلصيب ٌَخمنَة اًس َاس َة مؽ ُشا اولمتؽ؟-4

ا وزذ مهنا وحىت وس خعَؽ ٔبن هلسم ٕاخاابث ؿَهيا حىت وٕان مل حىن ٕان اًدساؤلث كس ل ثًهتيي ًىٌيا ىىذفي مب 

 صافِة فٕاهيا ىصى ٔبن هحسٔب مهنجَا تدٌاول خمخرص ٌَمفاُمي ألساس َة ًِشا اهلوضوغ.

  إلظاز اهلفاُميي:اهلححر ألول:

ٕاظاز مٌعق ٕان اًدسَح ابٔلذواث اًيؼًصة اًيت ثياًوت ٕاصاكًَة اًخمنَة اًس َاس َة ٌَمجمتؽ اىلًل ًيرصظ يف  

مهنجي ًبٔسس ًخحَّي اًخياول الأكذميي ًِشا اهلوضوغ، وؿَََ س يحاول إيدذعاز ثياول اهلفاُمي ألساس َة هل 

 واهلمتثةل يف: اًخمنَة اًس َاس َة، اهلضازنة اًس َاس َة اولمتؽ اىلًل.

 اًخمنَة اًس َاس َة  اهلعَة ألول:

زثفاغ اًيشء من موضـَ ٕاىل موضؽ بٓدص، ٔكن هلول: ًلة مععَح اًخمنَة مٌحوث من اٍمنو اطلي ًـين ًلة ا  

"منا اهلال" ٔبي ٕاسذاذ ونرث، وهلول منا اًززغ ٔبي نرب وٕازثفؽ ؾن ألزط. واهلالحغ ًلواي ٔبن مفِوم اًخمنَة 

ياث الاحامتؾَة. وتلغ  ٕاس خزسم ٌضللةل ؾن اًخلَري واًخعوز واًخحسل اطلي ًَحق ابًيشء واًضرط واًخىًو

َ ألذتَة فٕان ثحَوز اهلفِوم اًس َايس ًِشا اهلععَح ٕازثحط ٔبساسا مبوضؽ ملاٍص هل وهلِغ اًيؼص ؾن اس خزساماث

 ميثهل اًخزَف. 

ٔبما ٕاظعالحا فٕان اًخـاًزف اهلـعات ًِشا اهلفِوم ختخَف إبدذالف جمالث ثياوهل مثي اًس َاسة والاحامتغ  

ـوذ ٔبول ٕاس خزسام ؿَمي ًِشا اهلععَح ٕاىل اهلفىص "توخ ّي سدًِل" يف مؤًفَ "دعة حمنَة اًـامل" والاكذعاذ، ًو

شازابظ 1889اًعاذز س ية  ص ُو ، ٔبما يف ٔبذتَاث الاكذعاذ فلس اس خزسمَ "حوسًف صومدرتا" يف مـىن اًخعٍو
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اهلفِوم تسللثَ اهلاذًة الاكذعاذًة.
1
واًخمنَة معوما ثـصف ؿىل ٔبهنا معََة اهخلال ابولمتـاث من حاةل ومس خوى  

ٔبفضي ومن منط ثلََسي ٕاىل منط مذلسم نٌل وهوؿا، ٕاهنا حَول هلضالك ومذعَحاث ثواخَ  ٔبذىن ٕاىل حال ومس خوى

اولمتـاث واصلول يف مجَؽ اولالث مبا فهيا الاهخاح وارلسماث. وتشعل حىون حمعةل معََة ٕاحساج ثلَرياث 

اًرتاهكَة اهلدسازؿة  إبس خـٌلل ٔبذواث ومضازنة ٔبظصاف مذـسذت بٔجصسُا اصلوةل واولمتؽ اهلسين ًخحلِق اًزايذت

مبرخَف اًلعاؿاث وايًخايل ثوفري الاحذَاخاث ألساس َة ٌَفصذ وازلاؿة وضٌلن حلَ يف اهلضازنة وثـمَق ألمن 

اًفصذي وازلاؾي وثسؾمي الاس خلصاز.
2
 

ة ولك وجتسس يف حلِلة ألمص ٔبتـاذُا: الاكذعاذًة والاحامتؾَة   ٕان ُشٍ ألُساف ثعوز اًـمََة اًخمنًو

 لافِة وألٍىوًوحِة ؤبمهِا اًس َاس َة ؿىل ألكي مبيؼوز اًيؼام اًـاهلي اًلامئ. مفارا هـين ابًخمنَة اًس َاس َة؟واًث

ٕاهنا ٍلوؿة من اهلخلرياث جس هتسف اًثلافة واًحًِة اًس َاس َة وثؤذي ٕاىل ثلي اولمتؽ من هؼام ثلََسي  ٔبو كري  

وسان اًس َاس َة ؿىل ألذش جزمام اهلحاذزت من ٔبخي حسًر ٕاىل هؼام حسًر إبحساج حتول يف كسزت وكاتََة الا

ص كمي ؾرصًة كاذزت ؿىل اسدِـاة ما ًـصط من مضالكث واًسـي ذلَِا واًخىِف  ثبٔسُس تىن خسًست وثعٍو

ؿىل ٔبهنا اًامتٍز واًخرعط  G. Almondمؽ اهلعاًة واًخلرياث اهلس متصت. يف حّي ٍصى "كاجصايل ٔبهلوهس" 

ة واًـَمية اهلزتاًست ٌَثلافة اًس َاس َة ومعََة اًامتٍز ٔبو اًخرعط ُيا مصثحعة ابًوػائف اهلزتاًس ًٔلتًِة اًس َاس َ

اًيت ثلوم هبا ألتًِة اًس َاس َة واًـمََاث واًخفاؿالث ذاذي ألهؼمة اًفصؾَة ٌَيؼام اًس َايس، ٕار ٔبن اًامتٍز 

يف اًـَمية ٕاصازت ٕاىل اًصصاذت واًخرعط ًـين ابًرضوزت ثيوغ ألذواز وٕاجياذ ٔبتًِة توػائف ؤبذواز حمسذت، و

ضِا تبٔساًَة ؿَمَة يف ٔبمه معََة س َاس َة متثَِا  واًواكـَة يف اًسَوك تعصخ ألساًَة اًخلََسًة خاهحا وثـًو

 ظياؿة اًلصاز.

                                      
1
ةكامل ؾحس اهلعَة،   اسَ   23( ض 1981، )اًلاُصت: مىذحة هنضة اًرشق، ذزاسة يف اًخمنَة اًسَ 

2
 20( ض 1986، )اًىًوت: ؿامل اهلـصفة، اًخمنَة يف ذول جمَس اًخـاونَلس ثوفِق ظاذق،  
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ي ُيدٌجخون"    مفِورما تخحلق ثوافص زالج ؾوامي ٍصاُا  Samuel Huntungtonيف حّي ٍصتط "ظامًو

واهلضازنة اًس َاس َة. ًىن –ومتاٍز وثيوغ اًوػائف وألتًِة اًس َاس َة –ة حصص َس اًسَع–ٔبساس َة ميثَِا 

ا معََة سوس َواتزخيَة  مفِورما ًربس تبٔنرث وضوخ وٕازثحاظ مبجمتـاثيا ؾيس "ؾحس اذلَمي اًزايث" اطلي ًـخرُب

ص وٕاس خحساج هؼام س َايس ؾرصي ٌس متس ٔبظوهل اًفىًصة ومصحلَخَ  مذـسذت ألتـاذ واًزوااي ثحلي ثعٍو

ًـلائسًة من وسق اًسًوًويج ثلسيم مالمئ ثدسق ملولثَ مؽ ملذضَاث اًحًِة الاحامتؾَة واىلسذاث اًثلافِة ا

ٌَمجمتؽ.
1
  

 ٕان ُشٍ اًخـاًزف إلحصائَة ثسفؽ ٕاىل حماوةل اهلوافلة تّي:  

الاس خـٌلل تّي اًخعوز اطلي حللذَ اولمتـاث معوما واولمتؽ ادلزائصي ؿىل اهلس خوى اهلاذي واطلي ًـىسَ -

اًواسؽ ٌَوسائي اًخىٌوًوحِة وحتسن ػصوف اهلـُض َة وتّي اس متصاز زلافة س َاس َة متَي ٔبنرث ًخلََة اًحىن 

 اًخلََسًة.

ا وثعحَلِا يف اًحًِة اًس َاس َة ٌَيؼام معوما ومعََة ظياؿة اًلصاز توخَ - الًَٓاث اذلسًثة اًواحة ثوافُص

َ ا من ألمناظ ارلعوض وتّي اس متصاز ثبٔزري اًولءاث ألًو ة واًـالكاث اًضرعَة اًالؾلالهَة واًزتوهَة وكرُي

ة اًحرتميوهَاًَة ٌضلول مثي ادلزائص.  اًيت ظوزهتا ألهؼمة ألتًو

ٔبن معي ألهؼمة اًس َاس َة يف ُشٍ اصلول ؿىل ألذش تبٔس حاة اًخمنَة اًس َاس َة ؿىل ألكي وفلا هلفِورما -

َ اهلؼِص اًس   َايس ؤبػِص ٕاىل اًـَان ثغل اصلميلصاظَة اًعوزًة اًيت مل حىذفي إلحصايئ ٔبذى ٔبنرث كىل جضًو

َ اهلضِس اًس َايس اصلاذًل تي واكهت اس خًساذا زذًئا ٌَمنورح اًلصيب.  تدضًو

زذاذ ألمص ثـلِسا ؾيس حماوةل اهلعاتلة تّي ُشا اهلفِوم إلحصايئ وسٌلث اولمتؽ اىلًل دعوظا يف جممتـاث - ٍو

ِا دعوظا يف اهلياس حاث الاهخزاتَة اًيت مثي اولمتؽ ادلزائصي.  حِر بٔحضت اهلضازنة اًس َاس َة واسؽ ثساًو

من اهلفصوط ٔبن ثفصس هخاجئِا خنحة كاذزت ؿىل حتلِق اًخمنَة اًفـََة اًيت حىصسِا معََة ظياؿة اًلصاز اىلًل 

                                      
1
ة ذزااًس َس ؾحس اذلَمي اًزايث،   اسَ  ايساًخمنَة اًسَ   (2002)مرص: ذاز اهلـصفة ادلامـَة،  1، حسة يف الاحامتغ اًسَ 
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ـين ابهلضازنة حىٌصسا خسًسا وٕاؿاذت ٌَواهجة ألحساج ًلك ذمازساث اٍمنط اًخلََسي خبعائعَ. مفارا ه

 اًس َاس َة؟

متثي اهلضازنة اًس َاس َة اًخـحري اذللِلي ٌَمٌلزسة اصلميلصاظَة فِيي معََة احامتؾَة س َاس َة حصاهكَة، ؾصفِا 

صي" تبهٔنا ثغل ألوضعة اًس َاس َة اًيت ٌضازك مبلذضاُا ٔبفصاذ جممتؽ ما يف ٕادذَاز حاكمَ  "ؾحس اًِاذي ادلُو

ارش بٔو كري مدارش، ٔبي ٔبهنا ثـين ٕاصرتاك اًفصذ يف خمخَف مس خوايث ويف ظَاكة اًس َاسة اًـامة ثضلك مد

اًيؼام اًس َايس.
1
ٔبما "سـس اصلٍن ٕاجصاُمي" فريتط تّي اهلضازنة اًس َاس َة واًخـسذًة اذلزتَة ٔلن مفِوم   

اًخـسذًة اًس َاس َة نٌل ُو صائؽ حس حَ يف ٔبذتَاث اًـَوم ٌضري ٕاىل مرشوؾَة ثـسذ اًلوى والٓزاء اًس َاس َة 

وحلِا يف اًخـاٌش واًخـحري ؾن هفسِا واهلضازنة يف اًخبٔزري ؿىل اًلصاز اًس َايس ٕان مل ٍىن ظيـَ، وتشعل 

فاًخـسذًة  ثفرتط اهلضازنة ٔلهنا ٕاكصاز وٕاؿرتاف توحوذ اًخيوغ إلحامتؾي، ؤبن ُشا اًخيوغ ل تس ٔبن ًرتثة ؾن 

ٕلظاز اهللنن ٌَخـامي مؽ ُشا ارلالف ذالف يف اهلعاحل والاُامتماث وألًووايث، وحىون اًخـسذًة ا

بِٔت ٔبلكَ.  وإلدذالف حبَر ل ًخحول ٕاىل رصاغ تي ًو
2

ؾصفِا "زاحب نٌلل ًـصويس" ؿىل ٔبهنا اًعًصلة ٔبو 

اًوس َةل اًيت ٌس خعَؽ من ذالًِا اهلواظن اًخـحري ؾن موكفَ من خمخَف اًلضااي اًيت هتمَ وهتم اهلعاحل اًـامة، 

اًلصاز اًس َايس ؾن ظًصق اٍمتثَي يف اهلؤسساث اًس َاس َة ايلخَفة واهليخرحة  وتواسعهتا ٌضازك يف ظياؿة

واًيت كس ثـرب ؾن ٕاُامتماثَ ٔبو حزءا مهنا.
3
وحصثحط اهلضازنة اًس َاس َة مبفِوم اهلواظية اًيت ثـين ٕاكصاز ٌَمساوات  

ة فامي تُهنم. واهلواظن تّي ألفصاذ اطلٍن ٌضـصون تبهٔنم مواظيون، ٔبي صـوزمه حبلِم يف اهلضازنة اذلصت وا هلدساًو

مععَح ؾصيب ٕاس خحسج ٌَخـحري ؾن اًوضؽ اًلاهوين واًس َايس ٌَفصذ ذاذي اولمتؽ، ويه ثـين اهلزنل اطلي ًلمي 

                                      
1
صي )ؤبدصون(،   ايسؾحس اًِاذي ادلُو ، سَسةل ذزاساث يف ؿنل الاحامتغ وألهرثوتًووحِا، )اًلاُصت: ذاز اهلـازف مبرص، جماهل وثعوزٍ -ؿنل إلحامتغ اًسَ 

  291( ض 1975

 
2
اس َة و زاحب نٌلل ًـصويس،    3، ض 2007، ادلزائص: مًضوزاث كصظحة، جتصتة اًخـسذًة اذلزتَة يف ادلزائصاهلضازنة اًسَ 

 
3
  6هفس اهلصحؽ، ض  
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يدسة  فَِ اًفصذ فِو مزنهل وحمهل وموظيَ، واهلواظن ُو إلوسان اطلي ٌس خلص يف تلـة ٔبزط مـَية تشاهتا ًو

امة ٔبو إلس خلصاز، ومن اًياحِة اًلاهوهَة فِو اس خلصاز إلوسان اًثاتر يف ذوةل ٕاٍهيا، ٔبي ماكن اًولذت ٔبو إلك

 حبَر حيمي خًسُهتا وخيضؽ ًلواهُهنا اًيت ٌس متس مهنا ٔبًضا حلوكَ ومهنا حلَ يف اهلضازنة.

زت ٕان اهلضازنة اًس َاس َة ثـحري ؾن اًـلس إلحامتؾي اًضمين اًعوؾي تّي اًفصذ واولمتؽ وٕاؿاذت ٕلهخاخَ تعو 

مٌؼمة كامئة ؿىل ٕاخنصاظ ألفصاذ يف مرشوغ اصلوةل واولمتؽ، ٕاخنصاظا ٌضلك صـوز اًولء ٕامسيخا هل. ٕار ٌضازك 

ألفصاذ يف إلهخاح إلحامتؾي ؿىل اًعـَسٍن: اهلاذي واًصويح، ؤبٍن ثربس اًـالكة تّي اذلق واذلًصة اٌظلان 

سان ؿىل جسمَخَ ابولمتؽ اهلسين اطلي ًفرتط اًخحصز ًخجسسان مـا يف اهلَىِة صالك ومضموان من ذالل ما ٕاؾخ

َة، ًىن ٔبل ميىن ٔبن هـخرب ٔبن اًخحصز من اًولء ًِشٍ اًصواتط ُو ىىصان ٌظلاث  من اًصواتط اًعحَـَة ألًو

 اىلََة اطلي كس ًؤذي يف ػصوف ٔبدصى ٕاىل اًخحصز حىت من اًولء اًفويق ٌَوظن؟ 

ًٔلتًِة هكجال يف ؿنل إلحامتغ اًس َايس، فٕاهيا هوسؽ من ذائصت  Sartoriًوو ٔبذشان تخحََي "سازثوزي"  

اهلضازنة اًس َاس َة وجزء من اًيؼام اًس َايس ٌَمجمتؽ يف ٕازثحاظَ ابًحياء إلحامتؾي واًثلايف وإلكذعاذي 

 اهلاذي وألذاليق واصلًين. 

سيس صلوةل اًلاهون ٌضلك ٔبحس ٔبن اذلسًر ؾن اهلضازنة اًس َاس َة وسايذت حس اهلواظية يف حتلِق اًحياء اهلؤ 

ٔبمه حماوز اًخمنَة اًس َاس َة اًيت ٍصى "ُيدٌجخون" ٔبهنا ملرتهة ابهلبٔسسة اًس َاس َة واهلضازنة اًس َاس َة، ُشٍ 

 Robertألذريت اًيت متثي حس حَ ٔبحس ؾيارص اًخمنَة اًس َاس َة. واًيت ٔبؾعاُا "زوتري جصنهنام" 

Berghinham :مخس مسًولث ٔبساس َة
1
 

هوين هيمت توضؽ ألسس اصلميلصاظَة صلوةل اًلاهون من ذالل إلزساء هليؼومة كاهوهَة مذاكمةل حترتم مسًول كا-

 اذللوق واذلصايث وجسموا ابًلاهون.

مسًول ٕاكذعاذي اهللعوذ مٌَ ٕازساء كواؿس موضوؾَة وؿَمَة ًخحلِق حمنَة ٕاكذعاذًة ثليض ؿىل اًخحـَة -

 وجس خجَة هلعاًة ازلاُري اًضـحَة.

                                      
1
حان،   اس َةٔبمحس ُو ايس وكاايث اًخمنَة اًسَ   107-106( ض 2000، )اًلاُصت: ذاز ادلامـة ادلسًست ًٌَرش، اًخزَف اًسَ 
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ول ٕاذازي مصثحط ابًخبٔسُس ٕلذازت مواظية حترتم مدسٔب اهلرشوؾَة اًلاهوهَة وإلذاًزة وحتلق فـاًَة ونفاءت مسً-

 يف الٓذاء. 

مني اهلضازنة اًس َاس َة.-  مسًول س َايس ًـمي ؿىل حتلِق إلوسجام وإلهعِاز تّي اًيؼام واولمتؽ ٍو

 منَة ٌَثلافة اًس َاس َة. مسًول زلايف جيـي من اًخحسًر واًـرصهة وس ََخَ ًخحلِق ح -

 اًثلافة اًس َاس َةاهلعَة اًثاين: 

وجل مفِوم اًثلافة اًس َاس َة هكفِوم حسًر مِسان ؿنل اًس َاسة ومٌَ ٕاهخلي ٕاىل ألهرثوتوًوحِا اًس َاس َة، 

اطلي ؾصفِا ؿىل ٔبهنا متثي  G. Almondفـىل مس خوى اًخبٔظَي اًيؼصي ًِا ميىن رهص اسِام "كاجصايل ٔبهلوهس" 

اًثلافة اًـامة ٌَمجمتؽ وٕان اكهت ثدسم ثيشء من الاس خلالًَة ذاذَِا، ٌوضري ٕاىل رعل اًدضاتَ يف  حزء من

معََة اًخواحص تّي اًلمي الاحامتؾَة اًيت ثًذلي من ذالل معََة اًخًض ئة الاحامتؾَة واًلمي اًيت حتوهيا اًثلافة 

َط ٕاىل اًلول تبهٔنا اًـمََة اًيت ًمت تواسعهتا اًس َاس َة ٌَمجمتؽ اًيت ثًذلي ؿرب معََة اًخًض ئة اًس َاس َة، ًَز

ٕاذذال كمي اًثلافة اًس َاس َة ًًسق اًلمي صلى ٔبفصاذ اولمتؽ.
1
ا مٌؼمة  Darsotٔبما "ذازسو"   فرينز ؿىل ٕاؾخحاُز

اًلمي وألفاكز واهلـخلساث اهلصثحعة تؼاُصت اًسَعة يف اولمتؽ
2
نٌل ثخضح ماكهة اًثلافة اًس َاس َة يف معََة  

ؿىل بٔن  C. Roigاصلميلصاظي ؤبمهَهتا يف ذزاسة اًؼواُص اًس َاس َة ٔبًضا من ذالل ثبٔهَس "زوح" اًخحول 

ا وؼواُص ؤبفـال زلافِة، ٔبي انجتة ؾن زلافة مـَية،  ذزاسة اًؼواُص اًس َاس َة حىون رضوًزة ؾيس ٕاؾخحاُز

َسَوك اًس َايس وهبشا اهليعق حىون اًثلافة اًس َاس َة ُسفا من ٔبُساف اًخًض ئة اًس َاس َة، وحمسذا ٌ 

ٌَمواظن.
3
 

                                      
1
ي وزوجصث مٌسث،   اسة اهللازهة:خربائَي ٔبهلوهس وتيجام تًو ( ض 1996، حصمجة: َلس سايه ثضري اهللصيب، )ًَخِا: مًضوزاث خامـة كاز ًووس، ٕاظاز هؼصي اًسَ 

 103-102ض 

 
2
اس َة اًـصتَة، كضااي إلس متصاز واًخلريهَفّي مسـس وؿًل اصلٍن ُالل،   -122، ض 2002. ادلزائص، 2. تريوث مصنز ذزاساث اًوحست اًـصتَة. ظاًيؼم اًسَ 

123  

 
3
  67( ض 2005، 1، )ًَخِا: اهلصنز اًـاهلي صلزاساث اًىذاة ألدرض، ظحبوج يف زلافة اصلميلصاظَة واًيؼام اًـصيباهللصيب، َلس سايه ثضري   
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وؾصفِا مـجم اهلععَحاث اًس َاس َة ؿىل ٔبهنا: "ٍلوؿة اهلـخلساث اًيت ختط اذلنك واًس َاسة، ويه هخاح   

ٌَخجصتة اًخازخيَة ٌَمجمتؽ ولك من هجة وذرباث اًخًض ئة اًيت ثـصط ًِا ألفصاذ من هجة ٔبدصى".
1
ٕاهنا متثي ما  

مفاُميَ اًس َاس َة ؾن جممتـَ اىلًل واًلويم واًـاهلي، وإلهلام ابذللوق ًخـَمَ اًفصذ من مـَوماث هبسف حمنَة 

صى "ٔبهلوهس"   .Gواًواحداث واًلمي واهلـاًري واًخوهجاث اًرضوًزة ٌَخىِف مؽ اولمتؽ واًيؼام اًس َايس اًلامئ. ٍو

ALMOND َوماث ٔبن اًثلافة اًس َاس َة يه ؾحازت ؾن ثوسًؽ مـّي ًإلجتاُاث واًلمي وألحاسُس واهلـ

واهلِازاث اًس َاس َة، ومثٌَل ثؤ ص ٕاجتاُاث ألفصاذ ؿىل ما ًلومون تَ فٕان اًثلافة اًس َاس َة ٌضلوةل ثؤ ص ؿىل 

ثرصفاث مواظيهيا وسؾٌلهئا جتاٍ مجَؽ حواهة اًيؼام اًس َايس، ومبا ٔبهيا وس خعَؽ ملازهة تـغ ٔبتـاذُا يف ذول 

ًسَوك اذلارض واهلس خلدًل ؾيس إلكرتاة من هؼام س َايس خمخَفة، فٕاهَ ميىن ٔبن هفِم اهلَي واًزنؿاث ٕاجتاٍ ا

مـّي، ٕاهنا حصثحط ثضست مبفِوم اًًسق اًس َايس، فِيي ًُست هؼًصة تي يه ٍلوؿة من اهلخلرياث حس حَ اًيت 

ميىن ٕاس خزسارما يف تياء اًيؼصايث، ٕاهنا مفِوم مىون من وسق من اهلـخلساث ألمرًبلِة واًصموس اًـاظفِة 

لمي اًيت ثـصف اهلوكف اطلي حيسج فَِ اًفـي اًس َايس، وهتمت ابًخوهجاث اًس َىوًوحِة حنو اًخـحرًية واً

اهلوضوؿاث الاحامتؾَة واًًسق اًس َايس اهلسمج يف مسزاكث وثلِاميث اهلواظيّي، وثخضمن اًضـوز ابًوحست 

اًوظيَة. 
2

إبؾخحاز ٔبهنا جضلك  تبهٔنا ادلواهة اًسامِة ٌَثلافة  M. Duvergerنٌل ًـصفِا "موزٌس ذوفصحَِ" 

ؤنس ؿىل رضوزت حتسًس ادلواهة اًس َاس َة ٌَثلافة. يف حس راهتا ٍلوؿة مٌؼمة، ًو
3
وميىٌيا حتََي ثـًصف  

 اًثلافة اًس َاس َة ٕاىل ؾيارص فصؾَة حنسذُا فامي ًًل:

                                                                                                                        
 
1
اس َة واًلميمسري دعاة،     42( ض 2004، )اًلاُصت: ٕاًرتاك ٌَعحاؿة واًًرش واًخوسًؽ، اًخًض ئة اًسَ 

 
2
ايس: الٔسٔبمحس سَامين ٔبتو ًسس،     167-166( ض ض 2003، )إلسىٌسًزة: ذاز اهلـصفة ادلامـَة، س واًلضااي من مٌؼوز هلسيؿنل إلحامتغ اًسَ 

 
3
ايس: اًًضبٔت اًخعوزًة وإلجتاُاث اذلسًثة اهلـارصتؾحس ػل َلس ؾحس اًصحٌلن،     436( ض 2001، )تريوث، ذاز اٍهنضة اًـصتَة، ؿنل إلحامتغ اًسَ 
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مـعى سوس َو ٔبهرثوتوًويج من ذالل هوهنا حزءا من اًلك اهلمثي تًسق اهلـخلساث واًلمي واهلٌلزساث  -

 ارلاظة ابذلنك وجس َري اًضبٔن اًـام، ٔبي ابًس َاسة.

ٕان اًثلافة اًس َاس َة حزءا من اهلوزوج اًخازخيي ٌَمجمتؽ وهخاخا هل من مٌعَق هوهنا ٍلوؿة ارلرباث اهلرتاهكة  -

 صلًَ ؿرب ألحِال من ذالل اهلٌلزساث اًس َاس َة )اًيت ًبٔذش تـضِا صلك ظلوش( ٌَسَعة واذلنك.

دٌاكغ تـضِا الٓدص.ًـخرب اًرتاج اًضـ- ًِة وجضمي ؿىل كمي مٌَ ًخاكمي تـضِا ًو  يب من بٔجصس ؾيارصُا اًخىًو

  متخـِا خباظَة اًيلي واًخواحص من حِي ٕاىل حِي ؾن ظًصق اًخَلّي واًخـَمي. -

ثوخَ اًثلافة اًس َاس َة اهلىدس حة سَوك اًفصذ وادذَازاثَ اًس َاس َة وحتسذ ثـصفَ ؿىل ٍلوؿة اذللوق  -

 ث اًيت ٍمتخؽ هبا يف ٕاظاز مٌؼومة اًلمي واهلـاًري اًسائست يف اولمتؽواًواحدا

وؿَََ اكن اهليؼوز اًس َايس ٍصنز يف ثياوهل ٌَثلافة اًس َاس َة ؿىل حمخواُا الاًسًوًويج وثوحهيِا ًٔلفصاذ حنو 

ٔلهرثوتوًوحِة ٕاؾخياق مداذيء ُشا اًيؼام ٔبو راك، والاهضٌلم ٕاىل ُشا اذلزة ٔبو لٓدص، يف حّي ٔبن اهللازتة ا

ثضفي ؿَهيا مسحة ٔبنرث اوساهَة ومشوًَة ٔلهنا حصتعِا تًسق اذلَات اولمتـَة يف مجَؽ اولالث. وكس اكن رعل وزاء 

 Chillsو"ص ََز"  Parsonاهللوةل اًثلافِة مـمتسا يف رعل ؿىل زٔبي "ابزسن"  G. Almondاًثاز "ٔبهلوهس" 

إلذزاك واًخفضَي واًخلِمي، واهللعوذ ابٕلذزاك يف ُشٍ اذلاةل مـصفة ثضبٔن ملوماث إلجتاٍ اًس َايس واهلمتثةل يف 

ألص َاء وألحساج وألؾٌلل واًلضااي، تُامن ًلعس ابًخفضَي حزوًس ثغل ألص َاء ٔبو ألحساج ٔبو ألؾٌلل بٔو 

اًعًصلة اًيت اًلضااي مبـىن ؿاظفي ًععَح ؿَََ ٔبهرثوتوًوحِا ابًصويح. ًَىون يف ألذري اهللعوذ ابًخلِمي ظحَـة 

ًددـِا ٔبًوئم ألفصاذ ًخيؼمي وٕادذَاز مسزاكهتم وثفضَالهتم وكميِم. ًَىون تشعل اًيشء الٔهَس ُو معسز ثغل 

لوم من ذالل ماسزؿَ فَِ.) فضي ًو سزك ًو ( 14اهللوماث اهلمثي يف اولمتؽ اطلي ٍصى اًفصذ ًو
1
 

 

 

                                      
1
اسةحسن ظـة،      357، ض 1985. 8هلالًّي، ظ. تريوث، ذاز اؿنل اًسَ 
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 اًخًض ئة اًس َاس َة  اهلعَة اًثاًر:

من اًخًض ئة إلحامتؾَة ول ميىن اًفعي تُهنٌل ٔبو حتسًس حسوذ ٔبحسٌُل ٔبو الٓدص  ٕان اًخًض ئة اًس َاس َة حزءا

ٕلزثحاظ اهلٌلزسة اًس َاس َة ًُس فلط تبٔذواث اًخحسًر اًس َايس ًوىن ٔبنرث ابًحياء الاحامتؾي ااجممتؽ اىلًل 

س َاس َة إكحسى اًـمََاث واًسٌلث اًيت ثعحـَ. واهلخددؽ ًخازخي اًفىص إلوساين ًَمس ٕاُامتما واحضا ابًخًض ئة اً 

ًـصفِا ؿىل ٔبهنا  H. Hymanاًيت ًلوم هبا اولمتؽ يف زيااي معََة اًخًض ئة إلحامتؾَة، ف"ُصجصث ُامين" 

اًـمََة اًيت ثـين ٍلوؿة ألمناظ الاحامتؾَة اًيت ًخـَمِا اًفصذ من مؤسساث اولمتؽ وجساؿسٍ ؿىل اًخـاٌش 

مـَ،
1

ـصفِا "فًصس خرًيًض خّي"   ؿىل ٔبهنا اًخَلّي اًصمسي وكري اًصمسي، ايلعط وكري ايلعط  G. Freadًو

ٌَمـازف واًلمي واًسَواكث اًس َاس َة، ودعائط اًضرعَة راث اصللةل اًس َاس َة وإلحامتؾَة اهلوحوذت يف 

اولمتؽ.
2
صى "ُوٌسن"   ٔبهنا ثضم ٔبصاكل خمخَفة من اًرتتَة اًس َاس َة  Poslivetو"توس خََفت"  Hyosenٍو

وكري اًضلكَة ٌَلمي واهلـازف اًس َاس َة ورعل يف لك مصاحي حِات اًفصذ. اًضلكَة
3
وؾيسما ًعصخ ٕاًزتام رعل  

اًفصذ وولءٍ ٌَوظن واصلوز اطلي جية ٔبن ًلوم تَ يف اًيؼام اًس َايس فٕاهَ ميىن ثـًصفِا ؿىل ٔبهنا: "معََة 

من إلجتاُاث واهلسازك واهلـاًري ٌَلمي  ثوظَي اًثلافة اًس َاس َة، وابًخايل حىون هدِجهتا اًعحَـَة وحوذ ٍلوؿة

وألحاسُس جتاٍ اًيؼام اًس َايس ؤبذواٍز ايلخَفة  وصاكًل ُشٍ ألذواز، نٌل ٔبهنا ثخضمن إلهلام ابًلمي اهلؤ صت 

ة". واهلضاؾص ٕاجتاٍ مسذالث اهلعاًة ٕاىل اًيؼام وخمصخاثَ اًسَعًو
4
ورمٌل ٍىن فلس ٔبثفق ؿىل ٔبن اًخًض ئة  

فة اًيؼام اًس َايس ولك اًيؼم اًيت حتاول اذلفاع ؿىل زلافهتا، ويه معََة ثوظّي وثعحَؽ اًس َاس َة يه وػَ

اهلواظن ؿىل اًثلافة اًس َاس َة، وهخاح ُشٍ اًـمََة ُو ذَق كمي ومـاًري وٕاجتاُاث حنو اًيؼام اًس َايس 

                                      
1
  38مسري دعاة، مصحؽ ساتق اطلهص، ض  

 
2
ة: ذزاسة يف ضوء ٔبدداز اًخَفًزونَلوذ حسن ٕاسٌلؾَي،   اسَ    22( ض 1997، 1، )مرص: ذاز اًًرش ٌَجامـاث، ظاًخًض ئة اًسَ 

 
3
 39مسري دعاة، مصحؽ ساتق اطلهص، ض  

4
ة واًؿامص معحاخ،   اسَ    63( ض 2005، )ادلزائص: اهلىذحة ادلزائًصة توذواوذ، ـالكاث اصلًوَةمـجم مفاُمي اًـَوم اًسَ 
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مبرخَف مس خوايثَ اىلََة واًلومِة.
1
ٔلدصى مثي ألزست نٌل ٔبهنا يف هفس اًوكت وػَفة مؤسساث اولمتؽ ا 

واهلسزسة واذلي واذلوارض اًثلافِة واًصايضَة، طلعل ل قصاتة ٔبن هـخرب ٔبن اًخًض ئة اًس َاس َة مثصت اًيؼام 

ياثَ.   اًس َايس ًوىن ألمه مثصت اولمتؽ اىلًل وحىًو

 اولال اىلًل اهلححر اًثاين:

َوًوحِة تلسز ما جتـي من اًيؼصت ألهرثوتوًوحِة ٕان ملازتدٌا هلفِوم اولمتؽ اىلًل ل ثيعَق من مصحىزاث سوس    

ٌَمجال كاؿست ٕاهعالق ًخياول موضوغ اًخمنَة اًس َاس َة. مفارا هلعس ابولال ؟ ما ؿالكة اذلسًر ؾن اولال 

 ابولمتؽ اىلًل؟

ٕان اولال اىلًل ُو اهلاكن ألسايس ٌَمجال ادللصايف،  
2
ذلةل وتـسا  فاهلاكن حيمي مدسئَا امسَ ًخـًصفَ وٕاؾعائَ 

ن ٕاكَميَة خبعائط مـَية وذمزياث ذاظة، ٕاكَميَة ثيجم ؾن هؼام  سامه يف حىٍو زمزاي ًرتمج اوسجاما ذاذََا ٌو

زاليث ألتـاذ: اولمتؽ، اولال، واًزمان، وثؤذي ٕاىل اٍمتغل واًضـوز ابلهامتء ٕاىل ازلاؿة اهلصثحط ابلهامتء ٕاىل ماكن 

ن ألسايس ٌَمجال ادللصايف،ما. ٕان اولال اىلًل ُو اهلاك
3

فاهلاكن حيمي مدسئَا امسَ ًخـًصفَ وٕاؾعائَ ذلةل وتـسا 

ن ٕاكَميَة خبعائط مـَية وذمزياث ذاظة، ٕاكَميَة ثيجم ؾن هؼام  سامه يف حىٍو زمزاي ًرتمج اوسجاما ذاذََا ٌو

ىل ازلاؿة اهلصثحط ابلهامتء ٕاىل ماكن زاليث ألتـاذ: اولمتؽ، اولال، واًزمان، وثؤذي ٕاىل اٍمتغل واًضـوز ابلهامتء إ 

 ما.

ٕان اًوؾي اًيلسي واهلهنجي ًسؾو ٕاىل اًيؼص ٕاىل اولمتؽ اىلًل من مٌؼوز اولال اطلي ًفعي يف جتََة اهلخَخساث 

اًيت حتوم حول اًلول ابًخـاًزف اًالكس َىِة ٌَمجمتؽ اىلًل واًيت ثيحو ذامئا اهليحى اًسوس َوًويج وٕان اكن 

                                      
1
  40مسري دعاة، مصحؽ ساتق اطلهص، ض  

 
2
، )ادلزائص: مصنز اًححر يف 2002خاهفي/ٔبفًصي  16ؿسذ  اوساهَاثحسّي توهصساست وؾحس اسلَس توكاتة، ادلحال اًخََة اًرشكِة: ملازتة ٔبحاذًة ولال اىلًل ، يف  

  29رثوتًووحِا الاحامتؾَة واًثلافِة( ض.أله

 
3
 29هفس اهلصحؽ. ض. 
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ٔبهَ يف هؼصان ل ٌضلك وحسٍ بًَٓة ٕلخاتة ؿىل اًدساؤلث اًساًفة اطلهص. وؿَََ اكن ثوػَفٌا ٌَملازتة ظائحا ٕال 

 ألهرثوتوًوحِة يف س َاق اًححر ؾن بًَٓة اًخفسري اًـَمي ٕلدفاق اهلرشوغ اًخحسًيث ٌَمجمتؽ ادلزائصي مثال. 

اكن اطلي ل ميىن ثعوزٍ ٕال مـموزا، طلعل اكن اذلسًر ؾن اىلًل ٔبهرثوتوًوحِا ُو ابًرضوزت حسًر ؾن اهل

ًسجم مـَ، نٌل ٔبن اىلًل ًـرب ؾن ذدول يف ؿالكاث مؽ ألصزاض  حِر ًسزك اًفصذ حس َا حمَعَ ًو

وألص َاء، ٕاهَ ًـين جصمس حسوذ جضلك هعاكاث هلٌلزسة اًسَعة اًيت ثؤسس فهيا ثحاذلث وؿالكاث ذاذََة 

ِة. وخاء الاُامتم اًـَمي ابهللازتة ألهرثوتوًوحِة ؿىل صلك وذازحِة، ٕاحامتؾَة وٕاكذعاذًة وس َاس َة وزلاف 

ذزاسة ٌَـالكة تّي اًس َايس وإلكَمي اطلي ٌضلك ٔبحس حلول ألهرثوتوًوحِا اًس َاس َة، ؿالكة ثحسو من ٔبول 

ةل كاًة يف اًخساظة ًوىن ثـلِسُا اًاكمن ًربز اًرتنزي ؿىل اًيؼام اًثاليث ألتـاذ: اولمتؽ  ان. اًزم-اولال-ُو

ٕان دعوظَاث اىلًل ثفصط ٕاؾامتذٍ نلاؿست ًحياء إلسرتاثَجَة اًـامة ٌَوظن وادلرس اًياكي ًخغل   

ارلعوظَاث مه ٔبفصاذ رعل اولمتؽ، حفَاهتم مض حـة هبا مٌش هـومة ألػافص. وكس جضلك إلسرتاثَجَاث اًيت 

 ؽ ادلزائصي. فصضت من ٔبؿىل )من اهلصنز( بًَٓة ثفسري ًفضي اهلرشوغ اًخحسًيث ٌَمجمت

 سٌلث اولمتؽ اىلًل يف ادلزائصاهلعَة ألول:

ٔبنس "حَمي جصاكث" ؿىل ٔبن اًيؼام ألتوي ل ٍزال زاخسا يف اًحاذًة واًلًصة واهلسًية ؿىل حس سواء، وبٔن  

اًخحولث اًيامجة ؾن اذلسازة مثي اًزنوغ ٕاىل اهلضازنة اًـامة ٍاكذ ًيحرص يف ٔبوساظ اًحوزحواًسة ادلسًست،
1
 

 ٔبو ٔبن متثالهتا يف اىلًل ثحلى مصثحعة ابهلعاحل اًيت هتفو ازلاؿاث وألفصاذ ٕاىل حتلِلِا من وزاهئا.

ٍص اًحًِوي جممتؽ ًزفي يف  فاولمتؽ ادلزائصي تحًِخَ اًـصوص َة وظاتـَ اًخلََسي اطلي مل ثلري اذلسازة من حُو

الاحامتؾَة تـالكة متاسم مِاكهَىِة ًـزسُا  ٔبكَحَ، ًدسم نٌل كال "ٔبمِي ذوزاكمي" يف هؼصثَ ٕاىل اًـالكاث

َة ثخعف ثس َاذت  س خجَحون ًحـضِم مِاكهَىِا. ٕاهَ ميثي حٌلؿة ٔبًو إلهدساة، حِر ًخـامي بٔفصاذٍ ثَلائَا ٌو

                                      
1
  .182، ض 2008. تريوث: مصنز ذزاساث اًوحست اًـصتَة. اولمتؽ اًـصيب اهلـارصحَمي جصاكث،  
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ؿالكة "اًوخَ ابًوخَ" نٌل رُة ٕاىل رعل "جضاًزز هويل"،
1
ُشا اًيوغ من اًـالكة ميثي دعوظَة ٌَمجمتؽ  

 ادلزائًصة. اىلًل يف خمخَف اهلياظق

نٌل ٔبن ثلفي ٔبمناظ إلهخاح وثوسغ اهلَىِة يف ادلزائص ٕان اولمتؽ اىلًل يف ادلزائص ًزفي اًعاتؽ يف كاًحُذَ ميخاس  

تعلص جحمَ سواء من حِر مساحة إلكَمي ٔبو ؿسذ ٔبفصاذٍ ابهللازهة مؽ اهلصانز اذلرضًة اًىربى. ميهتن اًًضاظ 

ل يف مٌاظق اًسِوة واًِضاة اًـََا من ادلزائص، ويف تـغ اذلالث اًززاؾي اًصؾوي مثي ما ُو ؿَََ اذلا

واًـالكاث تّي ٔبفصاذٍ وظَست، فِيي ؿالكة اًوخَ  -اًربي ٔبو اًححصي حسة اهلياظق–ًيوغ وضاظَ ابًعَس 

ابًوخَ، ٌضس من ٔبسزُا اًخسٍن واٍمتسم ابًخلاًَس، ٍىون اًضحط الاحامتؾي فهيا ذاذََا ًـمتس ؿىل زكاتة اًفصذ 

 يفسَ ؿىل سَونَ وثرصفاثَ، وذازحِا من كدي ازلاؿة هليـَ من الاحنصاف.ت 

وحىت حصنة اًخحسًر وما زافلِا من ثوسؽ اهلسن واهلصانز اذلرضًة  واًزنوخ اًًصفي اطلي ؾصفذَ ادلزائص مل ثلري 

ـصصَ وكدََخَ، من ٔبظي ُشٍ اًسمة اًثلافِة، ٕار ٔبن ادلزائصي اًًصفي اطلي حيس يف ٔبؾٌلكَ ابلهامتء اًضسًس ً

ؾيسما ًًذلي ٌَـُش يف اهلسًية ًسخة ٔبو لٓدص، فٕاهَ ًيلي يف ٔبمذـخَ زلافذَ اًًصفِة، ثلاًَسٍ وؿاذاثَ، تي واهامتئَ 

اًلدًل. طلعل نثريا ما هخحسج ؾن حًصَف اهلسًية ادلزائًصة. فاًخوسؽ اًـمصاين اذلرضي مل ًون ٍىون كعَـة مؽ 

(24اًوسط ألظًل اًًصفي،)
2
 اظةل ٍمنط حِات اًًصف يف اهلسن.ٕاهنا مو  

جفاء اًحياء الاحامتؾي اىلًل يف ادلزائص مـربا تعسق ؾن اًـعحَة اًلامئة ؿىل الاهامتء اًفـًل ٕاىل حٌلؿة مـَية 

واهلـارشت ًِا وزتط معاحل هبا واصلفاغ ؾهنا وخَة اهليافؽ ًِا، ووا ح ٔبن اًًسة رمٌل اكن تـَسا فٕاهَ ًضم 

ًـعحَة ارلاظة نفـاًَة ووضاظ ٌَجٌلؿة اهلىوهة من ألكازة كاتةل ٌَخحول ٕاىل ؾعحَة اًًسة اًلًصة وجيـي ا

 ؿامة كامئة ؿىل اًًسة اًحـَس. 

                                      
 

1
، )تريوث: ذاز اٍهنعة اًـصتَة اًًصفي غؿنل الاحامتٌَمًزس من اهلـَوماث حول اولمتؽ اًًصفي ميىن اًـوذت ؿىل سخِي الاس خئٌاش اًـَمي ٕاىل: ؿًل فؤاذ ٔبمحس،  

  38-37( ض 1981ٌَعحاؿة واًًرش، 

 
2
 27( ض2000، )ادلزائص: ذًوان اهلعحوؿاث ادلامـَة، اٍهتَئة اًـمصاهَة يف ادلزائصاًخضري ثَجاين،  
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صسًس اًخسٍن ثؤنسٍ اًىثري من اًضواُس ًـي ٔبمهِا  -زمغ مؼاُص اًخلًصة–ٔبضافة ٕاىل لك ُشا فاولمتؽ ادلزائصي 

ن اًلصن اهلايض. ٕان حِات ألفصاذ فَِ ثخحصك حتت وكؽ ماكهة إلسالم اًس َايس، وبٔحساج ؾلسًة اًدسـَياث م

حة وارلض َة، فاهلخسٍن نٌل ًعوزٍ ًيا ألس خار اصلنخوز  اهللسش )إلسالم( اطلي ًثري ارلضوغ والاحرتام، اًُص

و ل ٌسازغ ٕاىل اًخلسٌس ٕال  ًذاتَ ارلوف مهنا يف بٓن واحس. ُو "َلس سـَسي" ًيجشة ٕاجعااب ابطلاث إلًَِة ًو

و م  ٌسفؽ ٕاىل إلتخـاذ ؾن اًخسهُس اطلي ُو ًلة اًخَعخ مبىصوٍ ٔبو كدَح كس ل ًعُة فصذا واحسا فلط تي ُو

ة اولمتؽ ؤبساسا  اًلدَةل تبمٔجـِا. فِمتسم اًحياء اًخلََسي اًـصوَش ادلزائصي ابصلٍن إلساليم وجيـهل ؾيوان ًُو

ذلَاثَ وهرباسا ًوحوذٍ.
1
 

 ضََ ومس خلدهل، ًبِٔت يف ملسمهتا اصلٍن واًخلاًَس، ومن مؼاُص رعل:فادلزائصي ٍمتسم تامنرح ًلصاءت ما  

 سايذت اًخسٍن وإلزثحاظ ابًخلاًَس يف ألوساظ اًضـحَة واهلياظق اًًصفِة.°

 ٕاس متصاز إلؾخلاذ يف كوى دفِة يف ذسمة ػل، ومن تُهنا ظوز رمَحة  ًـامل كري مصيئ.°

َاء اًيت مٌـِا إلسالم° ، إكؿاذت ٕلهخاح ذوز اهلصاتعّي وَِئة ذًًِة ملكفة ٔبساسا تبٔسَمة ٕاس متصاز ؾحاذت ألًو

 ألزايف.

ىفي ٔبن هوزذ ° ٕاس متصاز وكؽ اًخلاًَس ؿىل حِات ألفصاذ دعوظا مهنا الاحذفاًَة )اًزواح، ارلخان، اًوفات(، ٍو

 مثال الاحذفال ة: "اًياٍص" يف لك مٌاظق ادلزائص زمغ ٔبهَ ميثي زٔبش اًس ية ألماًسلَة.

اًزوااي اًيت اكن ًؼن اًىثري ؿىل ٔبهنا يف ظًصق اًزوال )حتت وكؽ ارلعاة اًىوًوهَايل وحىت اصلوةل  ذوز°

اًوظيَة اًخحسًيث، ودعاة إلسالم اًسَفي(، ٕال ٔبهيا وضِس اهحـاهثا تلوت ٕاىل اذلَات الاحامتؾَة واصلًًِة 

 واًثلافِة وحىت اًس َاس َة يف لك ٔبكاًمي ادلزائص.

 هلؼاُص الاحذفاًَة اهلصثحعة ابهللسش مثي: اًوؿساث، اًززذاث، اًًرشاث.اس متصاز ٕاهدضاز ا°

                                      
1
ن ابدلزائص: ٔبي مس خلدي ًٔلهرثتًووحِا يف ادلزائص؟ حميميون يف "، وزكة حبخَة كسمت يف مَخلى حميميو"إلمس، ذللثَ ومصحـَخَ، ملازتة ٔبهرثتًووحِةَلس سـَسي،  

 116-115م، ض 1999هومفرب  22-24
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َاء، واًزايزت اًعلس َة ٔلرضحهتم وما ٍصافلِا من ؾحازاث ذًًِة ثـزميَة مؽ ٔبهنا ° ٕاؿاذت حلكُس اًلداة ٕاهصاما ًٔلًو

فرسث ؿىل ٔبهنا حاةل وزًِة ٔبنرث من هوهنا ٕاسالمِة.
1
 

ي ثعوزٍ بٓزاء ألة اهلوافلة ؿىل اذلفاع ؿىل اًخلاًَس وثـٍزز ماكهة اصلٍن اًخلاظة تّي اًخلََسي واًـرصي اطل°

 إلساليم، ًىٌَ يف هفس اًوكت "رشًم مذوزظ" مؽ ٔبتيائَ اىلخفَون تـَس زٔبش اًس ية اهلَالذًة.

غ اس متصاز ثـسذ اًعلوش اًخفادًصة سواء يف مٌاس حاث ألفصاخ: اًزواح، ارلخان، اًيجاخ، ؾوذت اذلاح من اًحلا°

 اهللسسة... ٔبو ألكصاخ: ادلياساث.

ٕاكرتان وخساين ابهلٌلزساث اًسحًصة وإلؾخلاذاث اًحاًَة دعوظا يف ألوساظ اًضـحَة ابهلسن واهلياظق °

اًًصفِة، ٔبٍن ًوحغ ٔبن اًفئاث الاحامتؾَة الٔنرث حصماان يه ٔبنرث ثوافلِة ٌَخلاًَس واصلٍن واهلٌلزسة اًسحًصة، ذما 

حة وحضوزا يف ألزايف ًسفؽ ٕاىل اًلول ٔبًض ا ٔبن اًخـاتري اًـَيَة ٔبو اًصمًزة ؾن اًخـَق ابصلٍن واًخلاًَس ٔبنرث ُز

 من اهلسن، وجضلك كٌات ٔبساس َة ٌَولء.

ي يف ٕاظاز معََة اًولء ؿىل زٔبش اهلال إلحامتؾي اطلي متثهل ص حىة اًـالكاث اًخحـَة اًضرعَة يف °    اًخـًو

ة، واًيت ثخجىل ذاظة يف ٕاظاز اًخضامٌاث كري اًصمسَة، واًيت حىون حتلِق اًعـوذ واًيجاخ يف اهليافس

اًـالكاث ذاذَِا كري مذاكفئة تّي اًلاذت وابيق ألفصاذ ًزًيس من ثـمَق اًخحـَة. وابًخايل ثخـمق ذزخة اًولء 

دعوظا ؤبن ثغل اًخضامٌاث كاتةل ٌَخحول ٕاىل  -ٔبو اهلؤسسة–ٌَخضامٌاث ؿىل حساة اًولء ٌضلوةل 

تَاث" ؤبذواث ضلط من ٔبخي حتلِق اهلاكسة واهلعاحل اهلاذًة دعوظا يف قَاة زلافة اهلؤسسة اهلسهَة "ًو 

عحح اًولء ٌَخضامٌَة  اهلـارصت واًعَحة اًلاذزت ؿىل اهليافسة من مثي مؤسساث اولمتؽ اهلسين وألحزاة. ًو

 َجَة ٔلسهلة اولمتؽ. اًلصاتَة وؿىل ٔبساش معَحي هفـي، وهالحغ ٔبن رعل حيمي يف ظَاثَ ٕاسرتاث 

 اًثلافة اًس َاس َة ٌَمجمتؽ اىلًل يف ادلزائص اهلعَة اًثاين: 

                                      
1
ساث. اصلٍن واًعلوش واًخلرياثهوز اصلٍن ظواًيب،     141، ض 1988. حصمجة: وحَِ اًحـَين. تريوث: مًضوزاث ؾًو
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فٕارا اكن ألوزويب ٔبو ألمٍصيك ًيرصظ يف اًـمي اذلزيب ٔلس حاة س َاس َة ٔبًسًوًوحِة ذون ٔبن ختَو من 

ة ٕال إلظاز اطلي اهلعَحة اهلاذًة واًعموخ اًفصذي، فٕان ادلزائصي يف اًـموم حاكذ ل جضلك صلًَ ثغل ألس حا

ًربز تَ يف دعاتَ اًصمسي مضازنخَ يف ألوضعة اذلزتَة واذلَات اًـامة، وزلذَ يف اًخحول اصلميلصاظي هخاح هلا 

ؾصفَ اًخازخي ادلزائصي اذلسًر من رصاؿاث معَلة ٕلحذاكز اًسَعة واًرشؾَة، وٕاؾخحاز اًيؼام اًس َايس 

ظًصق إلهخزاابث اًخساول ؿىل اًسَعة وٕامنا نخاتـّي  ادلزائصي ألحزاة ل ورَاز ذميلصاظي جيسس ؾن

auxillaires ًِشا هفِم إلخنصاظ  اًضـَف ٌَجزائًصّي يف ألوضعة اذلزتَة من هجة ومن هجة اثهَة اهلضازنة ،

اًضـَفة يف اًـمََة اًس َاس َة. وجيس ُشا ثفسرٍي يف هون اولمتؽ اىلًل ادلزائصي ل خيصح مثهل مثي خي اولمتـاث 

اًـصتَة مؽ تـغ الادذالفاث اًعفِفة ؾن اهلعاذز اًـامة اهلضلكة ٌَثلافة اًس َاس َة اًسائست تّي ٔبفصاذٍ 

وٍلوؿاثَ، واًيت حتمي ٍلوؿة من اًلمي اًس َاس َة اهلصثحعة من هجة ابًواكؽ اًَويم ٌَجزائصي )اهلٌلزسة(، ومن 

س واهللسش، ومن هجة اثًثة بآثز اًيؼام اًس َايس هجة اثهَة مبوزوزَ اًثلايف اطلي ٌضلكَ وسق اًـاذاث واًخلاًَ

اهلحارشت وكري اهلحارشت يف ثوحَِ سَواكث ألفصاذ. وكس ٔبنس "ماعل جن انيب" ؿىل رعل إلزثحاظ اًوزَق تّي 

اًس َاسة واًثلافة ًىون ظياؿة اًس َاسة ثـين ٕاىل حس هحري ثلَري إلظاز اًثلايف يف ٕاجتاٍ ٍمني حمنَة مذيامغة مؽ 

ألمة، ٕان يف رعل ثبٔهَس ؿىل اًثاًوج اطلي ًؼِص من ذالل اًـالكة تّي اًس َاسة واًثلافة، رعل ٔبن ؾحلًصة 

اًخفىري يف مسبةٔل اًثلافة يف بٔحس تضلان اًـامل اًثاًر )ومهنا ادلزائص( ٌس خوحة يف هفس اٌَحؼة اًخفىري ابًلوى 

س اًثلافة، ولكخا اًلواتن ثحسوان كوت مضرتنة كري اًواؾَة اًيت متثي اًالزلافة، واًلوى اًواؾَة اًيت متثي ما ض

ثـمي يف اىلَط إلحامتؾي.
1
طلعل فٕان اًثلافة اًس َاس َة اًسائست يف اولمتؽ اىلًل ادلزائصي اهلصاذ حمنَخَ ثخعف  

مبجموؿة من اًسٌلث اًـامة )مؽ جسجَي ٕادذالفاث ثس َعة تّي مٌاظق ادلزائص( اًيت هوزذ اًحـغ مهنا ؿىل 

 اش:سخِي إلس خئٌ

                                      
1
 89-88( ض ض 2002فىص، ، )ذمضق: ذاز اًمضالكث اذلضازت: تّي اًصصاذ واًخََماعل جن انيب،  
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حو اًًصحة اىلَط ابًسَعة اًيت متثي ؾيس ادلزائصي الٓدص، دعوظا ٕارا ٔبذشان تـّي إلؾخحاز ٔبن اًضـة -

ةل من اًزمن اذلنك اهلعَق اطلي صلك موزوزَ اًس َايس، وؾصف الاس خـٌلز اطلي  ادلزائصي ؾصف ًفرتت ظًو

ا ٕاس خلهل. ؤبظححت اًسَعة حىت صلك موزواث هوًوهَاًَا ؿىل ألكي ؿىل اهلس خوى اًس َىًوويج واطلي ظاهل

يف ػي اصلوةل اًوظيَة متثي يف اًالصـوز ازلاؾي اهلس خلي واهلس خبٔ ص واهلس خفِس من لك َشء، ؤكهيا ٔبمام 

ظوزت من ظوز إلحذَال.. ٕاهَ اًـسو. ٔبو ٕارا فضَيا ثلسمي رعل تعوزت ٔبدصى ميىٌيا ٔبن هلول ٔبن اصلوةل ثربس يف 

ىفي يف ُشا اهللام إلصازت ٕاىل ايلَال ازلاؾي ؿىل ٔبهنا هجاس  هنة يف ذسمة من ًلرتة من متثالث سَعهتا. ٍو

رعل اهلععَح اًضائؽ صلى بٔوساظ ادلزائًصّي دعوظا اًعحلة اًـمًصة اًضاتة واهلمتثي يف "اذلىومة"، فذجس 

 اًضاة ادلزائصي ًعَق اهلععَح ؿىل لك رشظي ٔبو ذزيك ٔبو موػف سايم يف مؤسساث اصلوةل.

كاث اصلوةل اًوظيَة اهلخىصزت ٔب ٍص يف سايذت ؿسم زلة اهلواظن ادلزائصي وصىِم اًس َايس مؽ ما اكن ٕلدفا-

ًعاحة رعل من ثبٔزري ؿىل هفسُذَ وٕاحساسَ ابٕلحداظ وثبٔنسٍ من ٔبهَ كري مذحنك يف ؿاهلَ، ذما ًٍزس من ٕااثزت 

عوظا يف اسلالث إلهخزاتَة نٌل ايلاوف وؿسم ألمان صلًَ ٕاىل ذزخة ٕاؾخحاٍز اًضـازاث واًوؾوذ اًس َاس َة )د

 سرنى رعل لحلا( اهللسمة من كدي اًلاذت واًيرة اًس َاس َة وس َةل ٌَس َعصت ؿَََ وسايذت ٕاس خـحاذٍ.

جض حؽ اًثلافة اًس َاس َة ؾيس ألوساظ اًضـحَة ادلزائًصة ابهلـخلساث اصلًًِة واًلَخِاث وكوى ما وزاء اًعحَـة، -

ِخحول اهلسجس ٕاىل مٌرب س َايس وثخحول اهلياجص اًس َاس َة ٕاىل معاذز وٕادذالظ اهللسش فهيا ابًس َايس، ف 

شا ما كس ًفرس إلحذَاخ إلهخزايب دلهبة إلهلار اهليحةل يف  ًخلشًة زلافة اًـيف واًرصاغ جبمَؽ ٔبصاكهل، ُو

 .1992واًيخاجئ اًيت حصثخت ؾهنا تـس ثوكِف اهلساز إلهخزايب س ية  1991ٕاهخزاابث 

ة ُشا اًولء ؿىل اًولء ًٔلمة كٌاؿة ادلزائصي ت- ًو َة )ٌَـصص واهليعلة واصلواز وادلِة( ؤبًو لسس َة ولءثَ ألًو

واًوظن واصلوةل، 
1

اًيت وصلث ٔبدم خمخَفة يف حلِلة  -يف اًـامل اًـصيب–دعوظا ٕارا ؿَميا ٔبن اصلول اًوظيَة 

                                      
1
لِق ٔبنرب ٕاس خفاذت ٕان ُشٍ اًلٌاؿة جتسسث من ذالل اًيؼصت ٌضلوةل اًوظيَة ؿىل ٔبهنا ذوةل الٓدص، طلعل ظوز ادلزائًصّي زلافة صـحَة ثدسم تـمي اًفصذ ؿىل حت  

اًلائي: "هرتت من حَوف ول ثرتنَ سامل". مفععَح "هرتت" ًـين  من ذرياث ثغل اصلوةل ؤكهنا بًٓةل ٌَزوال. وثرتمج ألمثال اًضـحَة مثي ُشٍ اًلٌاؿاث مثي اهلثي

شا ما ًفرس معي كاًحَة ادلزائًصّي ؿىل إلس خفاذت من موازذ اصل وةل اًوظيَة يف مجَؽ ألذش ؾيوت ًوواكن صُئا ثس َعا، و"اذلَوف" ؾيس ادلزائصي ُو ارلزٍنص. ُو
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وم ؿىل اًولء ألويل ٔبول، مث ادلِوي يف ألمص ٕاذرتؾت ٔبذما ٕافرتاضَة. فاًحـس اًثلايف ٌَجزائصي واًـصيب معوما ًل

 اهلصثحة اًثاهَة، فاًلويم بٔذريا. طلعل هـخرب ٔبن فىصت اًلومِة )ويه ولء( من مىوانث اًثلافة اًس َاس َة اًـصتَة.

س ية يه اًفئة اًًضعة ٕاكذعاذاي  60و  20ٕان اًرشحية اًوسعى اهلىوهة من ألفصاذ روي اًفئة اًـمًصة تّي -

2007س ية  %40.33وجضلك 
1
شا ًـين ابًرضوزت ضَق ذائصت ثبٔزري   حصثفؽ تُهنا وس حة ألمِة اًس َاس َة، ُو

وسائي إلؿالم واجساغ ذائصت "اًضـورت اًس َاس َة". ذما ل ًرتك ٔبي جمال ًخحَوز مفِوم اهلواظية واهلضازنة 

 اًس َاس َة واذلوهكة.

لاًَس واًـاذاث اًـصوص َة ودضوؿَ ًِا جض حؽ اًثلافة اًس َاس َة ٌَمواظن ادلزائصي تلسس َة ألؾصاف واًخ-

ة من ادلزائص،  وٕاحرتامَ هلحاذهئا ٔبنرث من دضوؿَ وٕاحرتامَ ٌَلاهون دعوظا يف اهلياظق اصلاذََة واًعحصاًو

وٕاًزتامَ تخـاًمي ألؾصاف اًـضائًصة اًيت ثعاًحَ ابًخضامن الاحامتؾي اطلي ٍمتؼِص يف اذللي اًس َايس تعوزت 

ٔبن ؾصف اًـصص واًلًصة واصلواز ُو كاهون ؤبذالق وكَـة حٌلًة يف هفس اًوكت، ؤبهَ  خََة، وكٌاؿة اًفصذ ؿىل

ٔبول كاؿست ػِصث ٌَعواة وارلعبٔ ؤبظي اًلاهون ومٌحـَ. طلعل حيس لك ٔبفصاذ اًـصص يف ادلزائص ترضوزت 

 ثوافق مجَؽ سَواكهتم ٔبو ؿىل ٔبكي ثغل اًس َاس َة مؽ اًـصف.

يا ٕاػِاز رعل يف اًحاة اًثاين من ُشا اًـمي( متثي ٕارا سَميا جىون ٔبن ألوساظ اًًصفِ- ة واًلصوًة )وكس حاًو

، -ٔبهؼص حًصَف اهلسًية ادلزائًصة–كاًحَة اولمتؽ ادلزائصي مبا يف رعل اًرشاحئ اًـًصضة اًيت جسىن اهلسن ادلزائًصة 

اًفصذًة ول ثسفؽ اًفصذ ٕاىل  فشعل ًـين اًدسَمي تعحَـة زلافة اًًصف اًيت ل ثـرتف نٌل كَيا رعل فامي س حق ابًلمي

حمنَة فصذًخَ،
2
ًىهنا ثلمي وسان ٌَلمي ازلـَة اًيت متثي اهلوزوج اًثلايف/اًخازخيي، ٕاهنا زوخ ألخساذ. فاًفصذ ًـمي  

يجة من ٔبخَِا، وخيخاز من ًيوة ؾيَ يف ذمازسة اًسَعة )يف مجَؽ  زتوح من ٔبخَِا، ًو من ٔبخي اًـائةل ًو

                                                                                                                        
زائصي ٌَسَعة دعوظا ٕارا ٔبذشان تـّي إلؾخحاز اهلوزوج اًىًووهَايل اطلي ظوز فَِ ادلزائصي ابًىًوون/ اولالث. ٕان يف ُشا اهلثي اًضـيب ثعٍوص يح ًيؼصت ادل

 اًاكفص )ذلم ارلزٍنص حصام ؿىل ادلزائصي اهلسنل( 

 
1
 اهلعسز: اصلًوان اًوظين ًإلحعاء. ادلزائص 

2
 68-66، مصحؽ ساتق اطلهص، ض إلهخزاابث اصلوةل واولمتؽؾحس اًيارص خايب،  
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شا م ا كس ٌضلك بًَٓة ًخفسري اًيؼصت اهلـعات من كدي اولمتؽ ادلزائصي ًإلجناة وارلَف. ُشا جتََاهتا( ٔلخَِا. ُو

مؽ ألذش تـّي إلؾخحاز اصلًيامِىِة ادلسًست اًيت ؾصفِا هؼام اًرتاثخِة ذاذي اولمتؽ ادلزائصي مل حىن مـصوفة من 

َالك كامئ اطلاث هل كدي ؿىل مس خوى َُالكَ إلحامتؾَة، فاكن من اًعحَـي ٔبن متثي اًوخاُة "ذ وةل" ُو

ٕاماكهَاثَ ؤبهعاٍز ورشؾَخَ وجمال فـهل ومعاذلَ ومعاذز كوثَ، فاًوخاُة ٔبظححت متازش اًسَعة ذاذي اٍمنط 

اصلًووي اًوظين ذون ٔبن ثخحمي مسؤوًَة من ثحـاث ذمازس هتا، ٔلهنا ًُست حزءا من اهلؤسساث اًصمسَة، 

ةل دِازاث اصلوةل ًدسامح ُشٍ ألذريت مـِا اًيامج ؾن ؿىل ذزخة تسث يف تـغ ألحِان كاذزت ؿىل ؾصك

شٍ اًوخاُة هصٔبسٌلل ٕاحامتؾي جسدمثص يف ُشا اًثلي اطلي متثهل  ارلسماث اًيت ثلسرما ًِا يف اذللي اًس َايس. ُو

 ٕاحامتؾَا وماذاي ًخسؾمي هفسِا. واهلٌلزسة إلهخزاتَة متثي فصظة ٕاكذحام ؿامل اًوخاُة اًس َاس َة.

ثلافة اًس َاس َة متثي ٍلوؿة اًلمي اهلس خلصت اهلخـَلة تيؼصت اًفصذ/اهلواظن ٕاىل اًسَعة اًيت ثـس ٕارا اكهت اً -

مسؤوةل ٕاىل حس تـَس ؾن ذزخة رشؾَة اًيؼام اًلامئ، ؤبن اًثلافة اًس َاس َة ثؤ ص يف ؿالكة رعل اهلواظن 

ة اًواحداث اًيت ًخـّي ؿىل ابًسَعة من حِر حتسًس ألذواز وألوضعة اهلخوكـة من ألذريت ومن حِر ظحَـ

اهلواظن اًلِام هبا، فٕان رعل ًـين ابًرضوزت سواذ زلافة اًًصحة ؾيسٍ، ًىٌَ ًًذؼص مهنا لك َشء )اًـمي، 

اًسىن، اٍمتسزش، اًصفاٍ..(. نٌل ٔبن زلافذَ اهلض حـة تلٌاؿاث اًـاذاث واًخلاًَس واهلـخلساث اصلًًِة ثلشي رشؾَة 

 ثغل اًسَعة.

اس َة اًسائست يف اولمتؽ ادلزائصي ؿىل قصاز اولمتـاث اًـصتَة ألدصى ٔبفصسهتا اًخجصتة اًخازخيَة ٕان اًثلافة اًس َ-

اًيت مص هبا سواء ثغل إلس خـٌلًزة ًوىن ٔبًضا اًصؤًة اًثوزًة اهلـاذًة ًإلهخزاابث )اًيت اكهت مًزفة ٕاابن اًـِس 

هت حصى يف اًـيف اًثوزي وس ََهتا ٕلكذالغ إلس خـٌلزي، مث ٔبظححت مزوزت يف ؾِس اصلوةل اًوظيَة( واًيت اك

شا إلجتاٍ اًثوزي ثحَوز تـس إلس خلالل وظوز دعااب مـاذاي ٌَحزتَة وإلهخزاابث، وكس  اًؼاُصت إلس خـٌلًزة. ُو

سامهت اهليؼومة اًخـَميَة ووسائي إلؿالم اًصمسَة إبًـاس من اًيؼام يف ٕاؿاذت ٕاهخاح ُشٍ اًعوزت وثوس َـِا من 

 ة ٕافلاز وا ح ٌَرصاؿاث اًفىًصة واًس َاس َة.ذالل معََ
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زفغ كمي اًثلافة اًس َاس َة اًسائست يف اولمتؽ ًلمي اًخيافس تّي ألفصاذ واولموؿاث ؿىل ٔبساش اًىفاءت -

وادلسازت، فاًرتكِة إلحامتؾَة واذلعول ؿىل ٕامذَاساث ماذًة /ٕاكذعاذًة واحامتؾَة ل تس ٔبن ٍىون حٌلؾَا يف 

 وزذ اًـعاء اهلَُحوز ٕاىل اًزتوهَة وثحاذل اًولء. ٕاظاز مدسٔب اًـعاء

فلص اذلَات اًس َاس َة ثسخة س َعصت اًسَعة وخنهبا ؿىل اذللي اًس َايس وضـف ألحزاة اهلـازضة ٕان مل -

ٍىن ٕاهـسام مـازضة حلِلِة، ٕاضافة ٕاىل ٔبن اهلٌلزسة اًس َاس َة راهتا ل حتؼى تيؼصت ٕاجياتَة تّي اًياش معوما 

ا، ًىوهنم ًـخربوهنا ذمازسة ثفذلص ٕاىل ٔبثسط اًلواؿس ألذالكِة.واهلثلفّي دعوظ
1
 

مغوط اًـالكة تّي اصلوةل واصلٍن وتّي اًفصذ واصلوةل، وؿسم زلة اًفصذ يف ؿالكذَ ابصلوةل/اًسَعة ًلٌاؾخَ تبٔن -

ىون رعل ذلساة ؿال لول ٔبهنا ٕاذاًزة. ٍو كاثَ ألًوَة ثغل اًـالكة اًيت حصتعَ هبا ؿالكة ٕافرتاضَة ومهَة، تي ًو

ة ٔبو اهلياظلِة.  اًيت ثلوم ؿىل ٔبسس ماذًة مَموسة ثلشهيا اًـعحَة ذمثةل يف اًلصاتة اصلمًو

هفوز اهلواظن ادلزائصي من اًؼاُصت اذلزتَة وٕاجحامَ ؾن إلهدساة ٕاىل اًخَازاث اذلزتَة واهلضازنة يف اذلَات -

ىفي اًس َاس َة ؿرب كٌواهتا اٌَِم ٕال ٕارا ٕاكذضت معَحة ػصفِة رعل ، ٔبو ٕاكرتن تولءاث ؾصوص َة ٔبو ستوهَة. ٍو

يف ُشا اولال ٕاؾعاء مثال اًىثري من ألوساظ اًًصفِة يف ادلزائص اًيت حتوًت من هضاًِا يف ظفوف حزة 

حهبة اًخحٍصص اًوظين ٕاىل اذلزة ادلسًس ٌَسَعة ذمثال يف اًخجمؽ اًوظين اصلميلصاظي وجناخ ُشا ألذري يف 

الج ٔبصِص من ثبٔسُسَ ذون ٔبن ٍىون طلعل ٔبي من اًصاكئز ألًسًوًوحِة اًيت ثـمتسُا تـس ز 1997ٕاهخزاابث 

ألحزاة  س َىِا ًخسؾمي صـحُهتا. فاولمتؽ ادلزائصي ًلفص ٌَفصذ ثلَري ٔبًسًوًوحِخَ بٔو ٕاهامتئَ اذلزيب، ًوىن 

 ًلاتي ٔبي خماًفة ٌَـصف اًـصوَش واًـاذاث واًخلاًَس تبٔصس اًـلاة.

وائَة اًدس َري اًس َايس وضَق هؼصثَ )ابٕلضافة ٕاىل ؾوامي بٓدصى( ؤبسَوة فصس اًيرة ًلس سامهت ؾض  

واًـالكاث اًيت ثلميِا فامي تُهنا وضـف اصلوةل اًوظيَة مؤسساثَا وزسؿة فلساهنا ًرشؾَهتا اًيت اكهت اتزخيَا 

اًيت جس متس كشاءُا  ضـَفة ٔبظال وظحَـة اًـالكاث يف حلي اهليافسة اًس َاس َة يف ثسؾمي اًثلافة اًس َاس َة

ة ٕاىل مـَازا مساهسا ٌَخخواخس يف اهلصانز اهلاذًة  َة، وحتوًت اًـالكاث اًلصاتَة وادلًِو من اًولءاث ألًو

                                      
1
 ؿىل ُشا ألساش فصق ألس خار "ماعل جن انيب" تّي مفِويم اًس َاسة واًحًوَدِم. 
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والاحامتؾَة ٌَسَعة وساذ من ثسؾمي ذوز ثغل اًولءاث اًيت ؾوضت اًفصاػ اًس َايس )اذلزيب( ٌضلوةل 

 واًيرة.

امتؾَة يف ادلزائص مٌش ؾلسًة اًامثهًَِاث من اًلصن اهلايض مـاذًة ويف ػي ُشٍ اًؼصوف اكهت اذلصاكث الاح  

وخشًزة يف معاٍهبا ٕاجتاٍ اًسَعة ويه حهني رعل من زلافة س َاس َة صـحَة، مس خلةل يف رعل ضـف ُشٍ 

ا فامي تُهنا تسل ٔبن ثـمي مـِا يف ٕاظاز زلافة س َاس َة مضرتنة  ألذريت وٕاهلسام خنهبا ؾن هفسِا وثياحُص

من اًحُئة اىلََة ًخحلِق حمنَة س َاس َة حىون تسوزُا كاظصت اًخمنَة اهلخـسذت ألتـاذ )الاكذعاذًة ومس خلات 

 واحامتؾَة وحىٌوًوحِة..(. لك ُشا وكرٍي ٔب ص سَحا ؿىل ٔبذاءاث اصلوةل اًوظيَة.

ا، فٕاهَ ميىن ثعيَفِ   ا يف ذاهة ومؽ وحوذ سٌلث ٔبدصى ٌَثلافة اًس َاس َة ٌَمجمتؽ ادلزائصي ثلاضَيا ؾن رهُص

اًثلافة اًس َاس َة اًضَلة من مٌعَق ٕاحنعاز كٌاؿاهتا ؿىل اولمتؽ اىلًل ًضاف ٕاٍهيا إلزثفاغ اًًس يب ًٔلمِة )اًيت 

ل ثـين ابًرضوزت مـصفة اًلصاءت واًىذاتة( دعوظا يف بٔوساظ اًًصفِة، وؿسم ٕامذالك ألفصاذ ذلس ٔبذىن من 

اكم، فِـوط اٌَجوء ٕاىل اًسحص الاسرتاثَجَاث اصلؿائَة إلهخزاتَة، اهلـصفة ٔبو اًلسزت ٔبو اًصقحة يف ٕاظساز ألح

ـوط  وثـوط ؿالكاث اًوخَ ٌَوخَ اًربامج اًس َاس َة، وثـوط اصلؾواث واًرباكث ارلعاة اذلزيب اهللٌؽ، ًو

ـوط اهلال كسم  اًًسة واذلسة وإلهامتء اًلدًل اًىفاءت اًضرعَة ٌَمصذسّي ٕاىل مٌاظة ٕاختار اًلصاز، ًو

ال. ذالظة اًلول ٔبن اًثلافة اًس َاس َة مصثحعة ثسٌلث اًضرعَة ادلزائًصة وظحَـة مىوانث اًحياء اًيض

الاحامتؾي، ًخىون ٍلوؿة اًلمي اهلوزوزة ًٔلفصاذ واًلًصحة ٕاىل كَوهبم واًيت انًت كٌاؿاهتم ؤبظححت ثوخَ 

من مٌعَق فىصثيا ؾن اذلوارض  سوًىِم وٕادذَازاهتم. ول جية اذلنك ؿىل اًثلافة اًس َاس َة ٌَمجمتؽ اىلًل

 ادلزائًصة اًىربى اًيت ثـعي يف حلِلة ألمص ظوزت )ابُخة( ؾن اًخحسًر واًـرصهة.

 ذامتة:     

ٕان اًوزكة اًححثَة مل حصهو مٌش اًحساًة ٕاىل ثـلة اصلزاساث الأكذميَة اًيت ثياًوت اًخمنَة اًس َاس َة ول واكـِا   

يا من يف اولمتؽ اىلًل ابدلزائص، واب ًخايل فِيي مل هتسف ٕاىل اًعَة اًـَمي ٕلؿاذت اًيؼص يف مضامِهنا تلسز ما حاًو

ذالًِا اًصتط تّي اًخمنَة اًس َاس َة وتّي اًثلافة اًس َاس َة اًسائست فَِ. ٕاهنا ذؾوت ٕاىل ٕاؿاذت اًيؼص يف ظَاكة 
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لزمي ُشا ألذري ٔبو حماوةل حتسًثَ منورح حمنوي ًامتىش وظحَـة اًحىن الاحامتؾَة اًسائست يف اولمتؽ اىلًل تسل ث

كرصا وصلكَا. وكس اكهت اهللازتة ألهرثوتوًوحِة ٔبذاثيا ٌَخبٔهَس ؿىل ٔبن هؼصايث اًخمنَة اًس َاس َة نٌل ُو مؤظص 

ًِا ؿَمَا ل قحاز ؿَهيا اٌَِم ٕال هوهنا خاءث من اًلصة اطلي ٕاما ظحلِا ؿىل جممتـاثَ حِر اكهت اًرتتة دعحة 

ا ٕاىل اًـامل اًثاًر حِر مل ثـعي اًيخاجئ اهلصحوت تي واكهت يف  ٌَخحلِق اًيجاحاث ٔبو ٔبؿسُا يف خماجٍص وظسُز

 تـغ اذلالث سخدا يف ٕاىزلكاث هتسذ اولمتؽ مثي ما حسج يف اًـصاق وسوزاي واٍمين.

ال من تّي فٕارا اكهت اهلضازنة اًس َاس َة ًٔلفصاذ واولموؿاث يف اذلَات اًـامة ٌَمجمتؽ اىلًل ادلزائصي سخِ  

اًس حي ويف هفس اًوكت كاًة مًضوذت ًخمنَة اولمتؽ س َاس َا فِشا ل ًـين يف ٔبي حال من ألحوال فصط اًامنرح 

اًلصتَة وٕاؿاذت ظَاقهتا ؿىل ملاش جممتـاث حمََة حتصك ذمازساهتا اًس َاس َة زلافة س َاس َة ٔبفصسهتا اًخجصتة 

وظسق هَة اولِوذاث ارلازحِة ًخحسٍهثا وفلا ٌَخعوز اًلصيب.  اًخازخيَة اهلصاهكة ًحىن احامتؾَة رمٌل اكهت كمية

فاًخحسًر ؿىل اًضالكة اًلصتَة )اًيت اهدرش ثعحَق منارهجا( ًن ميس اًىِان اهلـيوي ٌَمجمتؽ اىلًل ًون ًؤذي 

سة ٔبحس يف هناًة اهلعاف ٕال ٕاىل ثلاظة زلايف حىون اًخمنَة اًس َاس َة نمنورح واًثلافة اًس َاس َة اًسائست هكٌلز 

ظوزٍ ًون حىون اهلضازنة اًس َاس َة اهلًضوذت واًيت حتلق وثخحلق من ذالل اًخمنَة اًس َاس َة  ٕال ظوزت 

 صاحدة.
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  حلوق إلوسان ذوز َُئة ألدم اهلخحست يف حٌلًة

          

  مس خلـامن خامـة،حاح  تؼصسوقاصلنخوز/        

 ملسمة

ٕان الاُامتم مبوضوغ حلوق إلوسان و ذزاس خَ  ًـىن تَ ٔبنرث من اًـنل ًوُس فلط ؿنل اًلاهون ،  حِر ؾصفت 

ة اًيت ًيؼص مهنا ذللوق إلوسان. ف فىصت حلوق إلوسان ػِصث من حلوق إلوسان تخـاًزف خمخَفة حصتط ابًزاًو

حامتغ ، وحىت معَؽ اًلصن اًـرشٍن ، اكن موضوغ حلوق إلوسان ل ذالل ثعوز يف اًفَسفة واًس َاسة والٕ 

ًححر ٕال يف ٕاظاز اًلاهون اًوظين ؿىل اؾخحاز مسبةٔل حلوق إلوسان ثـس من مصمي الادذعاض اصلاذًل 

 ٌضلوةل ختصح ابًخايل من هعاق اًلاهون اصلويل.

ُامتم اصلويل مبسبةٔل حلوق إلوسان ؿىل اهسلغ اذلصة اًـاهلَة ألوىل و ما ذَفذَ من مبيٓس ، تسٔب الٕ ٔبن ري ك

مجَؽ اهلس خوايث. فاجتَ اولمتؽ اصلويل ٕاىل ٕاجصام تـغ اهلـاُساث اهلخـَلة تحـغ حلوق إلوسان ، حِر اكهت 

اث من ألصزاض. و حىت يف ػي ؾعحة ُشٍ ادلِوذ حمسوذت اًيعاق ؿىل تـغ اهلواضَؽ و ؿىل  تـغ اًفئ

ا من ٕاجياذ هؼام مذاكمي ذللوق إلوسان و حصايثَ ألساس َة. كري ٔبن  َة يف ٕاظاُز ألدم مل ثفَح ادلِوذ اصلًو

 ٕاوضاء مٌؼمة ألدم اهلخحست ثحـِا حتول خشزي يف جمال حلوق إلوسان. 

خحست؟  ًإلخاتة ؾن رعل هدٌاول يف اىلوز ومٌَ هدساءل ؾن ما مسى بمٔهَة حلوق إلوسان يف مٌؼمة ألدم اهل 

حلوق إلوسان يف هعوض ألدم اهلخحست ، تُامن هدٌاول يف اىلوز اًثاين : حلوق إلوسان يف معي ألهجزت : ألول 

 اًصئُس َة ًٔلدم اهلخحست 

 حلوق إلوسان يف هعوض ألدم اهلخحست  اهلححر ألول:

ة كضَة حلوق إلوسان يف ٕاظاز ألدم اهلخحست جنس ٔبهنا اثحـت تـس ذزاسة مذفحعة و مذبٔهَة ٔلسَوة مـادل

ٔبسَوة اًخسزح اهللدول يف ٕاكٌاغ اصلول تخخين كضَة حلوق إلوسان و حٌلٍهتا ، فلس ٔبصاز مِثاق ألدم اهلخحست 

ٕاىل ٔبن مصاؿات حلوق إلوسان ٔبمص ل قىن ؾيَ ٌَمحافؼة ؿىل اًسنل و ألمن اصلًوَّي، و ثال رعل ظسوز 

الن اًـاهلي ذللوق إلوسان ، و ٔبذريا ذؾت ازلـَة اًـامة ًٔلدم اهلخحست اصلول ألؾضاء ٕاىل وضؽ اثفاكِة إلؿ
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خامـة ذللوق إلوسان جيصي اًخلِس تدٌفِش هعوظِا و وضؽ اًضٌلانث اًالسمة سلاٍهتا مبا يف رعل فصط اًصكاتة 

َة ؿىل مسى احرتام حلوق إلوسان اصلًو
(1)

 . 

 ِثاق ألدم اهلخحستم  اهلعَة ألول:

ابًصحوغ ٕاىل مِثاق ألدم اهلخحست جنسٍ كس اُمت مبسبةٔل حلوق إلوسان ، يف ؿست مواضؽ من اهلَثاق حِر وزذ 

الث  يف اًفلصت ألوىل من اصلًحاخة ٔبن صـوة ألدم اهلخحست بًٓت ؿىل هفسِا ٔبن ثيلس ألحِال اهللدةل من ًو

حِي واحس ، بٓلما ًـجز ؾهنا اًوظف. نٌل وزذ يف اًفلصت  اذلصة اًيت خَحت ؿىل اًخرشًة ، مصثّي ذالل

اًثاهَة ٔبن ُشٍ اًضـوة ثؤنس من خسًس ٕامياهنا ابذللوق ألساس َة ًإلوسان ، وجىصامة اًاكئن اًخرشي و كميخَ ، 

ة ا من حلوق مدساًو ا و ظلرُي و مبا ٌَصخال و اًًساء و ألدم هحرُي
(2)

ة من . مث ثبِٔت اهلاذت ألوىل اًفلصت اًثاًث

مِثاق ألدم اهلخحست مؤنست ؿىل ٔبن حلوق إلوسان ثـس ُسفا من ألُساف اًيت جسـى ألدم اهلخحست ٕاىل حتلِلِا  

ورعل ؾن ظًصق حتلِق اًخـاون اصلويل ًخـٍزز احرتام حلوق إلوسان واذلصايث ألساس َة ٌَياش مجَـا و 

اصلٍن ول ثفًصق تّي اًًساء واًصخال. ٔبما اهلاذت  اًدضجَؽ ؿىل رعل ٕاظالكا تال متَزي ثسخة ادلًس ٔبو اٌَلة ٔبو

اًثاًثة ؾرشت فذـِس ٕاىل ازلـَة اًـامة مبِمة وضؽ و ثلسمي ثوظَاث تلعس حتلِق ُشٍ ألُساف وثَزم اهلاذت 

ارلامسة و اشلسون اًفلصت )ح( من اًفعي اًخاسؽ تبٔن ثـمي ألدم اهلخحست من ذالل اولَس الاكذعاذي و 

ٔبن ٌض َؽ يف اًـام احرتام حلوق إلوسان و حصايثَ ألساس َة تال متَزي كامئ ؿىل ٔبساش ادلًس الاحامتؾي ؿىل 

من اهلَثاق ؿىل كِام اصلول ألؾضاء يف ألدم اهلخحست مضرتنّي ٔبو مٌفصذٍن  56ٔبو اصلٍن....ٕاخل نٌل هعت اهلاذت 

يف اًفعي  اًـارش ارلاض ابولَس  مبـاوهة ألدم اهلخحست ٕلذزاك ألُساف اهليعوض ؿَهيا يف ُشٍ اهلاذت. و

الاكذعاذي و الاحامتؾي ، فٕان ُشا اولَس ًلسم ثوظَاثَ فامي خيخط إبصاؿة احرتام حلوق إلوسان و اذلصايث 

ألساس َة و مصاؿاهتا ، و هل ٔبن ًـس مرشوؿاث اثفاكاث ًخـصط ؿىل ازلـَة اًـامة ؾن ُشٍ اهلسائي، وهل ٔبن 

َة  صلزاسة ثغل اهلسائي ، وفلا ٌَلواؿس اًيت ثضـِا ألدم اهلخحستًسؾو ٕاىل ؾلس مؤمتصاث ذًو
(3)

. من ُشا اًـصط 

                                      
 .91، ض  2007(: ذ. ؿًل ًوسف اًضىصي ، حلوق إلوسان يف ػي اًـوهلة ، ٕاًرتاك ٌَعحاؿة و اًًرش و اًخوسًؽ ، 1)

ثال وإلهصاٍ يف مٌؼمة ألدم اهلخحست ،  ذاز اهلعحوؿاث ادلامـَة ، (: ذ. ظالخ ؾحس اًصمحن اذلسًيث و سالفة ظازق اًضـالن ، حلوق إلوسان تّي الامذ 2)

 .28، ض  2009

 و ما ًَهيا  46، ض  2009(: هلم ٕاحساق ساي ، اًلاهون اصلويل إلوساين واًلاهون اصلويل ذللوق إلوسان ، ذاز اهلعحوؿاث ادلامـَة ، إلسىٌسًزة ، 3)
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ًخضح ٔبن ُياك ثوخَ حنو ٕازساء ذؿامئ حٌلًة حلوق إلوسان ؿىل اهلس خوى اصلويل، و ُو نشعل الاؿرتاف 

اًصمسي هبشٍ اذللوق ، و ثبٔهَسُا
(1)
. 

 اًرشؾَة اصلًوَة ذللوق إلوسان اهلعَة اًثاين:

َة ذللوق إلوسان من إلؿالن اًـاهلي ذللوق إلوسان ، اًـِس اصلويل ارلاض ابذللوق ثدضلك اً  رشؾَة اصلًو

دذَازي اهلَحق تَ ، و اًـِس اصلويل ارلاض ابذللوق اهلسهَة كذعاذًة و الاحامتؾَة و اًثلافِة واًربوثوهول الٕ الٕ 

 و اًس َاس َة و اًربوثوهوًّي الادذَاًزّي اهلَحلّي تَ.  

 الن اًـاهلي ذللوق إلوسانإلؿ -1

َة ذاظة حبلوق  ًـس ُشا إلؿالن ٔبول إلؿالانث اًعاذزت ؾن ألدم اهلخحست اًيت رمسث ًوضؽ اثفاكِاث ذًو

َة ذللوق إلوسان ، حِر ظسز ؾن  َة ًخوفري اسلاًة اصلًو إلوسان ، فِو ٌضلك هلعة حتول جتاٍ ادلِوذ اصلًو

إلؿالن ًحّي ٔبن الاُامتم اصلويل حبلوق إلوسان ل ًخوكف ؾيس حسوذ . ٕان ُشا 1948ازلـَة اًـامة يف س ية 

ٕازساء مداذئ ؿامة يف مِثاق ألدم اهلخحست تي جية اًـمي ٔبنرث ؿىل ثـٍزز و ثبٔهَس حلوق إلوسان و الاؿرتاف 

 هبا. 

خىون ُشا إلؿالن من زالزّي ماذت ٕاضافة ذًحاخة ، حِر خاء يف اهلاذت ألول مٌَ  مجَؽ اًي اش ًوصلون ًو

ّي يف اًىصامة و اذللوق. نٌل هعت اهلاذت اًثاين ؿىل ما ًًل : ًلك ٕاوسان حق اٍمتخؽ جاكفة  ٔبحصازا و مدساًو

اذللوق و اذلصايث وذون متَزي من حِر ادلًس ٔبو اٌَلة ٔبو اصلٍن ٔبو اًصٔبي اًس َايس ٔبو ٔبي زٔبي بٓدص ٔبو 

 وضؽ بٓدص ، وذون ثفصكة تّي اًصخال و اًًساء.ألظي اًوظين ٔبو الاحامتؾي ٔبو اًرثوت ٔبو اهلَالذ ٔبو ٔبي 

ٔبما ؾن اًلمية اًلاهوهَة ًإلؿالن ثفرتق الٓزاء حول ٕاًزامِة ُشا إلؿالن، فِياك من ٍصى ٔبن ل ميىن اؾخحاز حزء 

من كواؿس اًلاهون اصلويل ، ٔلن ُشا إلؿالن ل ٍمتخؽ تبًٔة ظفة ٕاًزامِة ، فِشا إلؿالن ل ًـسو هوهَ ثرصحيا ؿاما 

اء حبنك اهلحاذئ اًـامة اًيت هتخسي هبا اصلول يف ٔبهؼمهتا اصلس خوزًة و اًدرشًـَة. ٔبما اًصٔبي ايلاًف ًٔلول ٍصى خ

ٔبن إلؿالن اًـاهلي ذللوق إلوسان ٍمتخؽ ابًعفة إلًزامِة
(2)
وميىن اصلفاغ ؾن رعل ابًيؼص ٕاًََ نخفسري زمسي و  

                                      
 .76، ض  2008ان ، اهلىذة اًـصيب اذلسًر ، إلسىٌسًزة ، (: خنحة من ٔبساثشت اًلاهون ، حلوق إلوس1)

 .35(: ذ. ظالخ ؾحس اًصمحن اذلسًيث و سالفة ظازق اًضـالن ، هفس اهلصحؽ اًساتق ، ض 2)
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َة مَزمة مـمتس ٌَيعوض ارلاظة حبلوق إلوسان يف مِثاق الٔ  دم اهلخحست ، اطلي ُو ؾحازت ؾن مـاُست ذًو

ٔلظصافِا ، و ابًخايل ٔبظحح ُشا إلؿالن حزءا من اًلاهون اصلويل اًـصيف اهلَزم زلَؽ اصلول
(1)
. 

وٕارا جتاوسان ُشا ارلالف اهلخـَق ابًلمية اًلاهوهَة ًِشا إلؿالن ، س يجس ٔبن ُشا إلؿالن ٌسجي ثعوز حلِلي 

ل مبسبةٔل حلوق إلوسان ، حِر اس خعاؾت ؾن ظًصق ألدم اهلخحست ٔبن حتلق ٕاحٌلغ حول يف اُامتم اصلو 

رضوزت حٌلًة حلوق إلوسان. نٌل ٔبن ُشا إلؿالن  ًـرب ؾن مصحةل متَِسًة ًؼِوز كاهون ذويل ذللوق إلوسان 

مِثاق ألدم ؿىل ٔبساش ٔبن ُشا إلؿالن ٔبؿَن ؾن ثفعَي حلوق إلوسان و حصايثَ ألساس َة هلا ؿرب ؾيَ 

اهلخحست ، نٌل ٔبن هعوض إلؿالن ثـرب ؾن مصحةل ٔبوىل مـارصت ًًضوء مفِوم حلوق إلوسان ، و يف ألذري 

خاء مبحاذئ و كواؿس مضرتنة حتىض ابًلدول من مجَؽ ٔبؾضاء اولمتؽ اصلويل
(2)

  . 

      1966اًـِسان اصلوًَان ذللوق إلوسان ًس ية -2

حسوذ إلؿالن اًـاهلي ذللوق إلوسان تي حصنز الاُامتم اصلويل  يف مصحةل لحلة  مل ثخوكف ادلِوذ اصلًوَة ؾن

ؿىل وضؽ اثفاكِاث مَزمة ٌضلول ثخضمن مـادلة مفعةل ٌَحلوق واذلصايث. وابًفـي ثوظَت ألدم اهلخحست يف 

ابذللوق  ٕاىل اؾامتذ اًـِس اصلويل ارلاض ابذللوق اهلسهَة واًس َاس َة واًـِس اصلويل ارلاض 1966س ية 

الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًثلافِة واًربوثوهوًّي الادذَاًزّي اهلَحلّي ابًـِس ألول ، فاًربوثوهول الادذَازي 

 10ألول ًخـَق تخلسمي اًضاكوى اًفصذًة ٔبما اًربوثوهول الادذَازي اًثاين ًخـَق إبًلاء ؾلوتة إلؿسام. ويف 

َازي اهلَحق ابًـِس اصلويل ارلاض ابذللوق الاكذعاذًة و مت اظسز اًربوثوهول الادذ  2008ذٌسمرب س ية 

الاحامتؾَة واًثلافِة
(3)

َان اهلضاز ٕاٍهيٌل اًزتاماث كاهوهَة ؿىل ؿاثق اصلول ألظصاف ،  . و ٍصثة اًـِسان اصلًو

 حِر ًدسٌلن ابًعاتؽ اًـاهلي و اهلَزم، و ٌُل هعان ٔبساس َان هلا احذواُا من ٔبحاكم ثفعَََة ارلاظة حبٌلًة

حلوق إلوسان و حصايثَ ، نشعل ًسذي اًـِسان يف ٕاظاز الثفاكِاث اًـاهلَة اًـامة و ٌُل ٌضالكن حزءا من 

َة اًـامة ذللوق إلوسان اًرشؾَة اصلًو
(4)
. 

                                      
، ض  2009ًخوسًؽ ، (: َلس ًوسف ؿَوان ، و َلس ذََي اهلوىس ، اًلاهون اصلويل ذللوق إلوسان ، اهلعاذز ووسائي اًصكاتة ، ذاز اًثلافة ًٌَرش و ا1)

108. 

 .195،  1993(: ذ. معص سـس ػل ، حلوق إلوسان و حلوق اًضـوة ، اًـالكة و اهلس خجساث اًلاهوهَة ، ذًوان اهلعحوؿاث ادلامـَة ، 2)

 www.UN.org(: اهؼص اهلوكؽ: 3)

 www.UN.orgؽ:  ( من اهلوكREV.1)  2(: اهؼص حصَفة اًوكائؽ زمق 4)

http://www.un.org/
http://www.un.org/
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صي ٍهتَئة اًؼصوف  فعحلا ٌَـِسٍن ، الاؿرتاف اًاكمي حبلوق إلوسان والاًزتام هبا ًـس اًسخِي ادلُو

ن من اٍمتخؽ حبلوكَ الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًثلافِة ، ابٕلضافة ٕاىل حلوكَ اهلسهَة و اًرضوًزة ٍمتىّي لك ٕاوسا

اًس َاس َة. نٌل ًوخَ اًـِسان ارلعاة ٕاىل اًضـوة وازلاؿاث ، ذما ٌس خوحة ؿىل اولمتؽ اصلويل تـس ثبٔهَسٍ 

جية حٌلًخَ جية  ؿىل حلوق اًفصذ مس خلال ٔبحضى ًيؼص ٕاًََ يف اًوسط اطلي ًـُش فَِ ، فىٌل ٔبن اًفصذ

حٌلًة اًوسط اطلي ًـُش فَِ
(1)
 . 

وهالحغ من ذالل اًـِسٍن ٔبهَ ل ميىن حٌلًة حلوق إلوسان اهلسهَة واًس َاس َة مبـزل ؾن اذللوق الاكذعاذًة 

 والاحامتؾَة واًثلافِة ، نٌل اٍمتخؽ هبشٍ ألذريت ًلذيض احرتام اذللوق اهلسهَة واًس َاس َة.

 ذللوق اهلسهَة و اًس َاس َة اًـِس اصلويل ارلاض اب -بٔ 

يف اًـِس اصلويل ارلاض ابذللوق اهلسهَة واًس َاس َة ثؼِص مجَؽ حلوق إلوسان اًخلََسًة اًيت مت حىٌصسِا يف 

1789اهلوازَق اًخازخيَة مثي إلؿالن اًفصويس ذللوق إلوسان واهلواظن ًس ية 
(2)

.  وكس اص متي ُشا اًـِس ٕاىل 

اًَة: اهلاذت ألوىل مٌَ هعت ؿىل اذلق يف ثلٍصص اهلعري ، واذلق يف اذلَات ) خاهة اصلًحاخة ؿىل اذللوق اًخ

( ، اذلق يف ؿسم ارلضوغ ٌَخـشًة و ل ٌَمـامةل ٔبو اًـلوتة اًلاس َة ، اًالٕاوساهَة ، واذلاظة من 6اهلاذت 

 10و  9اهلاذت  (، ثضميت لك من8( ، ؿسم اًـحوذًة و اًـمي اًلرسي وإلحدازي ) اهلاذت 7اًىصامة ) اهلاذت 

رضوزت اهلـامةل إلوساهَة ًٔلصزاض اىلصومّي من حٍصهتم. ؿسم جسن ٕاوسان ؾيس ؿسم كسزثَ ؿىل اًوفاء 

( ، ألخاهة اطلٍن ًُس هلم اذلق إلكامة ثخوفص هلم 12( ، حًصة اًخيلي ) اهلاذت 11ابًزتاماثَ اًخـاكسًة )اهلاذت 

(، اذلق يف حماهكة ؿاذةل ، ول حصمية ول ؾلوتة ٕال تيط 13 )اذلق يف ثلسمي ألس حاة ضس ٕاتـاذمه )اهلاذت

( ؿىل اًخوايل ، اذلق الاؿرتاف ابًضرعَة اًلاهوهَة ، واذلق يف اذلَات ارلاظة  15(، و)اهلاذت 14)اهلاذت 

 (، اذلق يف حًصة اًخـحري )18( ؿىل اًخوايل، اذلق يف حًصة اًفىص واصلٍن ) اهلاذت 17( و) اهلاذت 16)اهلاذت

 24و  23( ، ثلصز اهلاذاتن 22(، حًصة جضىِي ازلـَاث ) اهلاذت 21(، حًصة اًخجمؽ اًسَمي )اهلاذت 19اهلاذت 

(، حق 25ٔبن من حق اًـائةل واًعفي اٍمتخؽ حبٌلًة اولمتؽ واصلوةل ، حق اهلضازنة يف سري اذلَات اًـامة )اهلاذت 

ة اٍمتخؽ (، حق ألصزاض اطل26اهلساوات ٔبمام اًلاهون )اهلاذت  ٍن ًًمتون ٕاىل ٔبكََاث ٕازدِة ٔبو ذًًِة ٔبو ًلًو

 (. 27تثلافهتم  ) اهلاذت 

                                      
 .47و  46، ض  2007(: ذ. ٕاجصاُمي ٔبمحس ذََفة ، الاًزتام اصلويل ابحرتام حلوق إلوسان و حصايثَ ألساس َة ، ذاز ادلامـة ادلسًست ، 1)

(2 ): christian tomschat, pacte international relatif aux droits civils et politiques : LEGAL.UN.ORG 
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 اًـِس اصلويل ارلاض ابذللوق الاكذعاذًة و الاحامتؾَة و اًثلافِة -ة

ٌضمي ُشا اًـِس ذًحاخة وٍلوؿة من اذللوق حمتثي يف اذلق يف ثلٍصص معري )اهلاذت ألوىل( ، اذلق يف اًـمي ) 

ن اًيلاابث ويف الاهضٌلم ٕاٍهيا حبًصة و 7حق اٍمتخؽ ثرشوظ معي ؿاذةل) اهلاذت ( ، 6اهلاذت  ( ، اذلق يف حىٍو

(، 10(، حق اًـائةل يف اسلاًة ) اهلاذت 9(، اذلق يف اًضٌلن الاحامتؾي ) اهلاذت 8اذلق يف إلرضاة ) اهلاذت 

ان يف اٍمتخؽ تبٔؿىل مس خوى ( ، حق لك ٕاوس11حق لك رسط يف مس خوى مـُيش اكف هل ؤلزسثَ ) اهلاذت 

( ، اذلق يف اهلضازنة يف اذلَات 14و  13( ، اذلق يف اًخـَمي )اهلاذاتن 12من اًعحة ادلسمَة واًـلََة ) اهلاذت 

(15اًثلافِة ) اهلاذت 
 (1)
. 

 : حلوق إلوسان يف معي ألهجزت اًصئُس َة ًٔلدم اهلخحستاهلححر اًثاين

ال ثـٍزز و حٌلًة حلوق إلوسان ؾيس حسوذ اًيعوض تي جتاوس رعل ٕاىل ل ثخوكف هجوذ ألدم اهلخحست يف جم

ٕاػِاز ٔبمهَة حلوق إلوسان يف معي ازلـَة اًـامة ًٔلدم اهلخحست ، اولَس الاكذعاذي والاحامتؾي ، جمَس 

 ألمن اصلويل ، وألماهة اًـامة.  

 ازلـَة اًـامة ًٔلدم اهلخحست اهلعَة ألول:

امة ًٔلدم اهلخحست ًالُامتم حبلوق إلوسان من مِثاق ألدم اهلخحست. مفن ذالل ُشٍ ازلـَة مت اهعَلت ازلـَة اًـ

شا يف ٕاظاز اًـمي اًدرشًـي ، ٔبما ؾن  ٕاظساز اًـسًس من إلؿالانث والثفاكِاث ارلاظة حبلوق إلوسان ، ُو

َ ة اهلخـَلة حبلوق إلوسان وحصايثَ اًـمي اًصكايب فِيي حصاكة مسى اًزتام اصلول ابلثفاكِاث واهلوازَق اصلًو

ألساس َة. ومن ٔبصِص إلؿالانث اًيت ٔبظسزهتا ازلـَة اًـامة ًٔلدم اهلخحست إلؿالن اًـاهلي ذللوق إلوسان 

 .1966واهلضاز ٕاًََ ٔبؿالٍ ، واًـِسٍن اصلًوَّي ًس ية  1948ًس ية 

اثفاكِاث راث اًعةل حبلوق إلوسان هشهص ٕاىل خاهة رعل  ٔبظسزث ازلـَة اًـامة ًٔلدم اهلخحست ؿست ٕاؿالانث و 

، اثفاكِة اذللوق اًس َاس َة ٌَمصٔبت س ية  1949مهنا اثفاكِة مقؽ الاجتاز ابٔلصزاض واس خلالل تلاء اًلري س ية 

، ٕاؿالن مٌح الاس خلالل ٌَحضلان واًضـوة اهلس خـمصت  1959، مرشوغ ٕاؿالن حلوق اًعفي س ية  1952

َة  1963ٌَلضاء ؿىل اٍمتَزي اًـيرصي جاكفة ٔبصاكهل س ية ، ٕاؿالن ألدم اهلخحست  1960س ية  ، الثفاكِة اصلًو

،  1967، ٕاؿالن اًلضاء ؿىل اٍمتَزي ضس اهلصٔبت س ية  1965ٌَلضاء ؿىل مجَؽ ٔبصاكل اٍمتَزي اًـيرصي س ية 

،  1971، ٕاؿالن ثضبٔن حلوق ألصزاض اهلخزَفّي ؾلََا س ية  1967وإلؿالن اهلخـَق ابٌَجوء إلكَميي س ية 

                                      
 .1966ذٌسمرب  16( اهلؤزد يف 21-ٔبًف ) ذ 2200اهؼص كصاز ازلـَة اًـامة ًٔلدم اهلخحست زمق (: 1)
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َة ًلمؽ حصمية اًفعي اًـيرصي واهلـاكدة ؿَهيا س ية  ، ٕاؿالن حٌلًة اًًساء وألظفال ٔبزياء  1973الثفاكِة اصلًو

، اثفاكِة اًلضاء ؿىل  1975، ٕاؿالن ثضان حلوق اهلـوكّي س ية 1974اًعوازئ واهلياسؿاث اهلسَحة س ية 

ة اهلصٔبت يف ثـٍزز اًسنل واًخـاون اصلًوَّي س ية ، ٕاؿالن ثضبٔن مضازن 1979مجَؽ ٔبصاكل اٍمتَزي ضس اهلصٔبت س ية 

، اثفاكِة  1986، ٕاؿالن اذلق يف اًخمنَة س ية   1984، ٕاؿالن ثضان حق اًضـوة يف اًسنل س ية  1982

َة سلاًة حلوق اًـٌلل اهلِاحٍصن و ٔبفصاذ ٔبزسمه س ية  1989حلوق اًعفي س ية  ،  1990، الثفاكِة اصلًو

، اثفاكِة حٌلًة و ثـٍزز حلوق ألصزاض روي إلؿاكة  1993ف ضس اهلصٔبت س ية ٕاؿالن ثضبٔن اًلضاء ؿىل اًـي

، ٕاؿالن ألدم اهلخحست 2007، ٕاؿالن ألدم اهلخحست ثضان حلوق اًضـوة ألظََة س ية  2006وهصامهتم س ية 

 2011ٌَخثلِف و اًخسًزة يف مِسان حلوق إلوسان س ية 
(1)

 . 

نٌل ٔبهَ ويف ٕاظاز اٌَجان اًصئُس َة 
(2)
ٌَجمـَة اًـامة ًٔلدم ثوخس اٌَجية اًصئُس َة  الاحامتؾَة وإلوساهَة و  

اًثلافِة واًيت ثـِس ٕاٍهيا ازلـَة اًـامة حبر مسائي حلوق إلوسان مثي كضااي اٍهنوط ابهلصٔبت ، حٌلًة ألظفال 

صمية ، واًـساةل ، مـامةل اًالحئّي ، اًلضاء ؿىل اًـيرصًة ، ألزست ، اهلس يّي ، وروي إلؿاكة ، مٌؽ ادل

ادليائَة. ٕاىل خاهة رعل ٔبوضبٔث ازلـَة اًـامة ًٔلدم اهلخحست اًـسًس من ألهجزت واٌَجان اًفصؾَة جساؿسُا يف 

رممهتا يف اًصكاتة ؿىل ثعحَق اثفاكِاث حلوق إلوسان ، من تُهنا اٌَجية ارلاظة مباكحفة اًفعي اًـيرصي ، 

إلزسائَََة اًيت ثًهتم حلوق اًضـة اًفَسعَين..ٔبخلواٌَجية اهلـيَة ابًخحلِق يف اهلٌلزساث 
(3)

. ويف ثعوز 

ا زمق  جمَسا ذللوق إلوسان ًَحي  2006مازش  15يف  251/60لحق ٔبوضبٔث ازلـَة اًـامة مبوحة كصاُز

، و ًضعَؽ اولَس تخسؾمي و ثـٍزز مجَؽ حلوق إلوسان  1946حمي دلية حلوق إلوسان اًساتلة اهلًضبٔت ؿام 

ا و ًدٌاول حالث اىهتااكث حلوق إلوسان.  وٕا ص اًخوظَة اهللسمة ٕاىل ازلـَة اًـامة ًٔلدم اهلخحست ذالل وحٌلٍهت

ترضوزت ٕاوضاء مٌعة اهلفوط اًسايم ذللوق إلوسان اختشث  1993اهلؤمتص اًـاهلي ذللوق إلوسان يف فِيا 

هل اهلسؤوًَة اًصئُس َة ؾن ٔبوضعة ألدم ألذريت كصازا إبوضاء مٌعة اهلفوط اًسايم ذللوق إلوسان ٔبولكت 

                                      
 www.UN.org اهؼص اهلوكؽ:  (: 1)

واهلاًَة ، اٌَجية الاحامتؾَة و إلوساهَة واًثلافِة ، دلية اهلسائي (: ثوخس ست دلان زئُس َة يه : دلية ىزغ اًسالخ و ألمن اصلويل، اٌَجية الاكذعاذًة 2)

 اًس َاس َة ارلاظة و ٕاهناء الاس خـٌلز ، دلية اًضؤون إلذاًزة و صؤون اهلزياهَة ، اٌَجية اًلاهوهَة.

 .104، ض  2007ادلسًست ،  (: ذ. ٕاجصاُمي ٔبمحس ذََفة ، الاًزتام اصلويل ابحرتام حلوق إلوسان وحصايثَ ألساس َة ، ذاز ادلامـة3)

http://www.un.org/
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اهلخحست يف مِسان حلوق إلوسان
(1)

. وٕارا اكن كصازاث ازلـَة اًـامة ًٔلدم اهلخحست ل ثَزم اصلول كاهوان فٕاهنا متثي 

َة اًصئُس َة ، فضال ؾن هوهنا متثي اًسَعة ألذتَة ٌَمجمتؽ اصلويل زٔباي ؿاهلَا جتاٍ اًلضااي اصلًو
(2)
. 

 حامتؾيكذعاذي و الٕ اولَس الٕ  ين:اهلعَة اًثا

مت اًخيعَط ؿىل اولَس الاكذعاذي والاحامتؾي يف اًفعي اًـارش من مِثاق ألدم اهلخحست ، حِر دععت 

 من اهلَثاق ٌَوػائف واًسَعاث اًيت ٍمتخؽ هبا ُشا اولَس. 66ٕاىل  62اهلواذ من 

ضؽ ٕان ٌَمجَس الاكذعاذي والاحامتؾي ذوز هحري يف جمال حٌلًة ح لوق إلوسان ، فهل ٔبن ًلوم تسزاساث ًو

َة اهلخـَلة ابلكذعاذ والاحامتغ واًثلافة واًخـَمي و اًعحة وما ًخعي هبا ثلاٍزص ؾن اهلسائي اصلًو
(3)

 . 

وهل ٔبن ًلسم ثوظَاثَ يف ٔبًة مسبةٔل من ثغل اهلسائي ٕاىل ازلـَة اًـامة وٕاىل ٔبؾضاء ألدم اهلخحست ، وهل ٔبن ًلسم 

خيخط إبصاؿة احرتام حلوق إلوسان واذلصايث ألساس َة و مصاؿاهتا. وهل ٔبن ًـس مرشوؿاث  ثوظَاثَ فامي

اثفاكاث ًخـصط ؿىل ازلـَة اًـامة ؾن اهلسائي اًيت ثسذي يف ذائصت ادذعاظَ
(4)

 . 

َة ، و نٌل ًلوم ُشا اولَس تسوز اهلًسق ًـسذ من جصامج ألدم اهلخحست ، مبا يف رعل جصانمج ألدم اهلخحست ٌَخمن 

َة ومٌؼمة اًعحة اًـاهلَة ًخَلى ثلاٍزص اًواكلث اهلخرععة مثي اًَووسىو ومٌؼمة اًـمي اصلًو
(5)

ساؿس  . ٌو

اولَس الاكذعاذي والاحامتؾي يف ٔبذاء رمامَ دلان فٌَة مهنا دلية اًساكن واًخمنَة ، دلية اًخمنَة الاحامتؾَة ، 

ة و اًـساةل ادليائَة ، وذلية اًخمنَة اهلس خسامةاٌَجية اهلـيَة توضؽ اهلصٔبت ، دلية مٌؽ ادلصمي
(6)

 . 

، فوط زؤساء اصلول واذلىوماث اولَس الاكذعاذي إبحصاء  2005وؿىل ٕا ص اهـلاذ مؤمتص اًلمة اًـاهلي ؿام 

معََاث الاس خـصاط اًوسازي اًس يوي اًِسف مٌَ ُو ثلِمي اًخلسم اىلصس يف حتلِق ألُساف إلمنائَة اهلخفق 

                                      
 .1994ًس ية  48/141(: كصاز ازلـَة اًـامة ًٔلدم اهلخحست  إبوضاء اهلفوط اًسايم ذللوق إلوسان زمق 1)

 .61(: ذ. ظالخ ؾحس اًصمحن اذلسًيث و سالفة  ظازق اًضـالن ، هفس اهلصحؽ اًساتق ، ض 2)

 .336تق ، ض (: خنحة من ٔبساثشت اًلاهون ، حلوق إلوسان ، مصحؽ سا3)

 .160، ض  2004(: ذ مععفى ٔبمحس فؤاذ ، ألدم اهلخحست و اهليؼٌلث كري اذلىومِة ، ذاز اًىذة اًلاهوهَة ، 4)

 .65(: َلس ًوسف ؿَوان ، و َلس ذََي اهلوىس ، هفس اهلصحؽ اًساتق ، ض 5)

  www.UN.org(: اهؼص اهلوكؽ: 6)
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ًَا اًيامجة ؾن اهلؤمتصاث اًصئُس َة ومؤمتصاث اًلمة. وؾلس مٌخسى اًخـاون إلمنايئ مصت لك س يدّي ، ؿَهيا ذو 

حِر هيسف ُشا اهليخسى ٕاىل ثـٍزز اًامتسم واًفـاًَة يف ألوضعة اًيت ًضعَؽ هبا خمخَف رشاكء اًخمنَة
(1)
. 

 جمَس ألمن اصلويل-3

اث اًصئُس َة يف جمال حفغ اًسنل وألمن اصلًوَّي ، ول حيق هل ؾِس مِثاق ألدم اهلخحست ٕاىل جمَس ألمن اًخحـ

َة ٔبػِصث ٔبن مـؼم اًزناؿاث  اًخسذي يف اهلسائي ٔبو اذلالث اًيت ثخعي حبلوق إلوسان، كري اهلٌلزسة اصلًو

ا اىهتاك حلوق إلوسان ، واكن من صبٔن ُشا الاىهتاك ٕاحساج ٕاذالل ابًسنل وألمن  َة اكن مًضُؤ كري اصلًو

شا ما ثوظي ٕاًََ جمَس ألمن يف نثري من كصازاثَ ، حِر ٔبػِص اًـمي اصلويل ٔبن ُياك ؿالكة اصل ًوَّي، ُو

شٍ اًـالكة انجتة ؾن الاؿرتاف ابحرتام حلوق إلوسان نلمية مضرتنة  تّي حلوق إلوسان واًسنل اصلويل ، ُو

شا لكَ  َة مصثحعة ابهلعَحة اًـََا ٌَمجمتؽ اصلويل ، ُو خيَق مربزا ولَس ألمن ًححر مسائي  ٌَجٌلؿة اصلًو

ثخـَق حبلوق إلوسان ، سواء يف ٕاظاز اًفعي اًساذش من مِثاق ألدم اهلخحست بٔو يف ٕاظاز  اًفعي اًساتؽ 

شا ًـىس مفِوم اًسنل اًضامي يف ٕاظاز هؼام ذويل خسًس حتخي فَِ مسبةٔل حلوق إلوسان  من اهلَثاق ، ُو

ة ، ذما اجتَ مـَ جمَس  ص وػائفَ اهلصثحعة ابذلفاع ؿىل اًسنل ، ومٌَ اجتَ يف جحص اًزاًو ألمن اصلويل ٕاىل ثعٍو

 ٕاىل فصط اًسنل ؾن ظًصق اس خزسامَ ًسَعاثَ اًلرسًة مبوحة اًفعي اًساتؽ.

يف ٕاظاز اهلفِوم ادلسًس ٌَسنل اصلويل يف ٕاظاز اًفعي اًساذش و اًساتؽ من مِثاق ألدم اهلخحست ، ًخضح بٔن 

ة اهلياسؿاث ٔبمن اًياش ذاذي اصل ول ًـس اُامتما مرشوؿا ًٔلدم اهلخحست ، نٌل ٔبن ولًة جمَس ألمن ؿىل جسًو

وفلا ٌَفعي اًساذش واًفعي اًساتؽ جضمي اًزناغ اصلويل و اًزناغ اصلاذًل
(2)

. وابًخايل ٔبظحح جمَس ألمن 

َة إلوساهَة ، مفيش هناًة اذلصة اًحازذ ت بٔخاس ُشا اولَس ثسذالث اصلويل ًحسي اُامتما ٔبنرث ابٔلوضعة اصلًو

 .2011، واًخسذي يف ًَخِا س ية  1992ٕاوساهَة ؿسًست مهنا اًخسذي يف  اًعومال  س ية 

ثحاؿا  1994و  1993نٌل ثواظَت اُامتماث جمَس ألمن ابهلسائي اهلخـَلة حبلوق إلوسان إبوضائَ يف ؿايم 

َخّي اسدٌاذا ٕاىل ظالحِاثَ اهليعوض ؿَهيا يف اًفعي اًساتؽ من مِث اق ألدم اهلخحست حموكخّي حٌائَدّي ذًو

ذاظخّي ابًيؼص يف ادلصامئ اهلصحىدة يف ًوقسالفِا اًساتلة و زواهسا
(3)
. 

                                      
 www.UN.orgاهلوكؽ:  (: اهؼص1)

 و ما ًَهيا. 194، ض  2008(: ذ. معصان ؾحس اًسالم اًعفصاين ، جمَس ألمن وحق اًخسذي ًفصط احرتام حلوق إلوسان ، خامـة كاز ًووس، ًَخِا ، 2)

 .59و  58(: َلس ًوسف ؿَوان ، و َلس ذََي اهلوىس ، اهلصحؽ اًساتق ، ض 3)
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 ألماهة اًـامة اهلعَة اًثاًر:

من مِثاق ألدم اهلخحست ًخوىل ألمّي اًـام ٔبؾٌلهل تعفذَ ُشٍ يف لك احامتؿاث ازلـَة  98وفق ما خاء يف اهلاذت 

ـس ثلٍصصا س يواي تبٔؾٌلل مٌؼمة ألدم اهلخحست ًلسم كذعاذي والٕ جمَس ألمن ، واولَس الٕ اًـامة ، و  حامتؾي ، ًو

ٕاىل ازلـَة اًـامة ٌَميؼمة. ًحاذز ألمّي اًـام مبساؾََ اسلَست يف حاةل الاىهتااكث ادلس مية واًواسـة ٔبو ازلاؾَة 

ث نرث مهنا ٕاؿاذت ٔبزسى ٕاىل تالذمه ، إلكازة ًالحئّي ذللوق إلوسان ، مثٌَل اس خـمي مساؾََ اسلَست يف حال

يف حاةل اًىوازج ٔبو اًزناؿاث اهلسَحة
(1)
 . 

"مداذزت حلوق   2013ويف ٕاظاز ادلِوذ اًيت ًحشًِا ألمّي اًـام يف جمال حلوق إلوسان ظصخ يف هومفرب 

ان يف مجَؽ ٔبحناء اًـامل ، من ذالل إلوسان ٔبول " هتسف ٕاىل حتسّي اًـمي ابٔلدم اهلخحست سلاًة حلوق  إلوس

الاس خجاتة اهلحىصت يف جماهبة اىهتااكث حلوق إلوسان يف حول  ألسماث الٔنرث ثـلِسا
(2)

. متازش ألماهة اًـامة 

ٔبكَة ٔبوضعهتا اهلخـَلة حبلوق إلوسان ، ابٕلضافة ٕاىل ألمّي اًـام من ذالل اهلفوط اًسايم ذللوق إلوسان ، 

مبىذة اهلفوط اًسايم. ُشا ألذري ًـمي حتت ٕامصت و سَعة  1997سان اطلي ٔبذمج س ية ومصنز حلوق إلو 

ألمّي اًـام ًٔلدم اهلخحست ، وجضمي رممة اهلفوط اًسايم جضجَؽ و حٌلًة حلوق إلوسان ، ثلسمي ارلسماث 

ًيت حتول ذون حتلِق سدضاًزة ، ثلسمي اهلـوهة اًفٌَة و اهلاًَة يف جمال حلوق إلوسان ، وٕاساةل اًـوائق االٕ 

وثعحَق حلوق إلوسان ، وثـَمي حلوق إلوسان
(3)
. 

 ارلامتة

تـس ُشٍ اصلزاسة وس خًذج ٔبن مسبةٔل حلوق إلوسان دصحت من هعاق الادذعاض اصلاذًل اىلفوع ٌضلول ٕاىل 

لوق إلوسان يف هعاق  اصلويل فال ميىن ٔبن حتخج ٔبًة ذوةل مبحسٔب ؿسم اًخسذي ٍمتيؽ اولمتؽ اصلويل من الاُامتم حب

ُشٍ اصلوةل ٔبو ثغل ، فالُامتم اصلويل حبلوق إلوسان تـس ٕاوضاء ألدم اهلخحست فاق لك اُامتم ، وجتاوس حسوذ 

 اصلول . 

                                      
 . و ما ًَهيا.72(: َلس ًوسف ؿَوان ، و َلس ذََي اهلوىس ، اهلصحؽ اًساتق ، ض 1)

 www.UN.org/ar/sg(: اهؼص اهلوكؽ: 2)

 و ما ًَهيا. 72(: َلس ًوسف ؿَوان ، و َلس ذََي اهلوىس ، اهلصحؽ اًساتق ، ض 3)

http://www.un.org/ar/sg
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ي حلوق إلوسان و مت الاهخلال من مدسٔب ؿسم اًخسذي ٕاىل مدسبٔ  نٌل ٔبن اُامتم حبلوق إلوسان سامه يف ثسًو

ٔب اًس َاذت وحق ٕاىل مدسٔب اًس َاذت هكسؤوًَة ، وألمن إلوساين ملاتي ألمن اًخسذي اصلويل إلوساين ، من مدس

ة اًلاهون اصلويل ؿىل اًلاهون اًوظين وؿٍَو ؿَََ.  ًو  اًوظين ، وثسؾمي ٔبًو

خَ ، حِر ثخـز ُشٍ اسلاًة من ذالل  نٌل سامه اُامتم ألدم اهلخحست حبلوق إلوسان حٌلًة اًفصذ من سَعة ذًو

و مس متصت من ظصف ألدم اهلخحست ؿىل مسى حصكِة وحٌلًة حلوق إلوسان يف لك اًـامل. ذما  فصط زكاتة ذامئة

 زثة كِوذا ؿىل سَعان اصلوةل ، ومًزسا من الاًزتاماث  ؿىل ؿاثلِا .

ومن هخاجئ ُشا الاُامتم اؾامتذ دعط اهلساؿست واًيت حمتثي ٔبساسا يف مساؿست اصلول اًيت ؿاهت من اًزناؿاث 

اذََة واذلفاع ؿىل اًسنل ؿىل ٔبساش ٔبن احرتام حلوق إلوسان ٍصحىز ؿىل اس خدداة اًسنل و اهلسَحة اصل

 ألمن . 

 

 :كامئة اهلصاحؽ 

  ، 2007ؿًل ًوسف اًضىصي ، حلوق إلوسان يف ػي اًـوهلة ، ٕاًرتاك ٌَعحاؿة واًًرش و اًخوسًؽ . 

 تّي الامذثال و إلهصاٍ يف  ظالخ ؾحس اًصمحن اذلسًيث و سالفة ظازق اًضـالن ، حلوق إلوسان

 .2009مٌؼمة ألدم اهلخحست ،  ذاز اهلعحوؿاث ادلامـَة ، 

  ، هلم ٕاحساق ساي ، اًلاهون اصلويل إلوساين واًلاهون اصلويل ذللوق إلوسان ، ذاز اهلعحوؿاث ادلامـَة

 . 2009إلسىٌسًزة ، 

 2008ًر ، إلسىٌسًزة ، خنحة من ٔبساثشت اًلاهون ، حلوق إلوسان ، اهلىذة اًـصيب اذلس . 

  َلس ًوسف ؿَوان ، و َلس ذََي اهلوىس ، اًلاهون اصلويل ذللوق إلوسان ، اهلعاذز و وسائي اًصكاتة

 . 2009، ذاز اًثلافة ًٌَرش واًخوسًؽ ، 

  معص سـس ػل ، حلوق إلوسان وحلوق اًضـوة ، اًـالكة واهلس خجساث اًلاهوهَة ، ذًوان اهلعحوؿاث

 .1993، ادلامـَة 

  ، ٕاجصاُمي ٔبمحس ذََفة ، الاًزتام اصلويل ابحرتام حلوق إلوسان وحصايثَ ألساس َة ، ذاز ادلامـة ادلسًست

2007 . 

  ، 2004مععفى ٔبمحس فؤاذ ، ألدم اهلخحست و اهليؼٌلث كري اذلىومِة ، ذاز اًىذة اًلاهوهَة . 
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 احرتام حلوق إلوسان ، خامـة  معصان ؾحس اًسالم اًعفصاين ، جمَس ألمن و حق اًخسذي ًفصط

 . 2008كاًزووس ، ًَخِا ، 

 Christian Tomschat , pacte international relatif aux droits civils et politiques 

:LEGAL.UN.ORG 

 

  2حصَفة اًوكائؽ زمق  (REV.1  :من اهلوكؽ )  www.UN.org 

 1966ذٌسمرب  16( اهلؤزد يف 21-ٔبًف ) ذ 2200ة ًٔلدم اهلخحست زمق كصاز ازلـَة اًـام. 

  1994ًس ية  48/141كصاز ازلـَة اًـامة ًٔلدم اهلخحست  إبوضاء اهلفوط اًسايم ذللوق إلوسان زمق. 

  إلًىرتوهَةاهلواكؽ: 

  :اهؼص اهلوكؽwww.UN.org 

 26-  :اهؼص اهلوكؽwww.UN.org/ar/sg 
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Les sanctions économiques unilatérales 

Vue juridique sur la légalité des dispositions. 
     Dr. SAIDI Benyahia ;Maitre de conférence « B » 

        Université  de Saida 

Introduction : 

Mondialisation, globalisation, économie de marché, libre change, termes créés 

par les grandes forces économiques mondiales et imposés, d’une façon ou d’une 

autre, au reste du monde. 

Théoriquement, ces termes avaient comme objectif l’instauration d’un système  

de concurrence « loyale » entre produits de divers origines, et était, sans doute, 

l’objet d’une multitude de procédures, que ce soit celles comprises dans les textes 

de les ADPIC ou celles réclamées par les pays en voie de développement et les 

pays pauvres, notamment ceux situées en Afrique subsahariennes. Ces 

procédures s’heurtent, dans la plus part des temps, { des mesures prises par les 

pays industrialisés qui dominent le créneau du commerce international tout en se 

basant sur des textes du droit interne, et si les mesures du droit international 

sont vraiment maigres en matière de mécanisme d’application, on trouve que ces 

mesures inspirées du droit interne sont, au contraire, munis de procédures 

d’application très performantes, il s’agit de dispositions unilatérales, sous forme 

de sanctions économiques { l’égard des pays qui risquent de menacer les intérêts 

économiques { l’étranger, ce qui nécessite impérativement une économie très 

forte pour pouvoir les appliquer sanctionner d’autres pays. 
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Pour étudier de telles mesures, on ne trouvera guère un exemple mieux et plus 

claire que la fameuse « section 301 » de la loi commerciale des Etats-Unis 

d’Amérique
1
 d’où la majorité des pays en voie de développement se trouvent 

entre l’enclume de la pauvreté et les maladies, et le marteau des sanctions 

américaines { chaque fois qu’ils essayent de profiter des facilités comprises dans 

les« ADPIC ». 

Tout d’abord, on doit étudier le contenu des textes de la section 301 dans un 

premier paragraphe, puis, dans un deuxième paragraphe, on étudie les menaces 

américaines de recourir { ces sanctions { chaque fois que l’intérêt de son 

économie soit jugé menacé, et en un troisième et dernier paragraphe, la position 

de l’union européenne vis-à-vis ces menaces. 

Section1 : Le contenu des dispositions de la loi commerciale américaine relative 

au commerce extérieur   

En 1974, le congrès américain a promulgué les textes de la loi commerciale 

américaine relative au commerce extérieur, dite la section 301, qui est en réalité 

un ensemble d’articles (de l’article 301 { l’article 310). Le contenu de ces textes 

permet au gouvernement des Etats-Unis d’Amérique de prendre des mesures 

répressives unilatérales conte tout agissement jugé illicite ou menaçant les 

intérêts économiques américaines. Il s’agit donc des mesures purement 

américaines.  

                                      
1
 US TRADE ACT OF 1974 (Public Law 93–618, as amended) [As Amended Through P.L. 112–208, Enacted 

December 14, 2012] 
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Mais ce qu’on doit observer dans ce contexte, c’est que ces textes ont été 

promulgués une vingtaine d’année avant la signature de les ADPIC, et  malgré 

que les Etats-Unis d’Amérique fussent membre fondateur de l’OMC et par 

conséquent signataire des ADPIC, on peut même dire, vue le contexte 

économique international, que le gouvernement américain à dicter ses conditions 

pour que les ADPIC comprennent une bonne poignée de  mesures préservant les 

intérêts des sociétés multinationales parmi lesquelles on trouve celles qui 

constituent la force frappante de l’économie américaine. Malgré toute cette 

présence américaine dans la naissance de l’organisation mondiale du commerce 

OMC ainsi que dans l’élaboration des dispositions des ADPIC, on constate que 

les Etats-Unis d’Amérique préservent jusqu’alors ses dispositions internes même 

après la mise en œuvre des dispositions de l’OMC. 

A cet effet, on doit souligner que le gouvernement américain a instauré, par le 

biais de ces mesures, tout un système unilatéral permettant de sanctionner toute 

partie qu’il estime qu’elle, par sa politique économique ou par ses pratiques et 

agissements, puisse causer de préjudices { l’économie américaine. 

Selon ces dispositions, et dans des conditions pareilles, le délégué américain au 

commerce extérieur doit réagir 
1
 d’une façon unilatérale dans le cas où les 

procédures entamées par l’organe du règlement de différends ne soient pas 

achevées dans les délais fixés par la loi américaine elle-même. 

                                      
1
 Il s’agit d’un devoir et pas d’un simple pouvoir. 
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A cet effet, l’article 304 a-2-a stipule dans ses dispositions que : c’est le délégué 
américain au commerce extérieur qui peut juger l’atteinte aux intérêts 
économiques américains par un accord commercial. 1 

En se basant sur ces règles de la loi interne, le gouvernement des Etat- Unis 

d’Amérique a mis en place un   système  spécial, par lequel il préserve ses 

intérêts économiques sans prendre en compte si ces procédures et ces 

dispositions peuvent causer de préjudices aux autres, car le seul critère employé 

dans l’instauration de ce système est l’intérêt des Etats- Unis, d’où le 

gouvernement américain œuvre pour que tous les marchés du monde soient 

ouverts à la production américaine, et que toute loi ou accord qui peuvent 

entraver  cette volonté sont considérés comme étant une menace aux intérêts 

américains, et nécessite, par conséquent, l’intervention de l’administration 

américaine pour mettre fin à ces «  agissement illicites » ou mettre le pays 

concerné sous la peine des sanctions unilatérales. D’autre part, le même 

gouvernement œuvre pour que la «  production nationale » soit privilégie dans le 

marché interne, et que toute autre production qui peut concurrencer la 

production nationale est considérée, au point de vue américain, comme étant une 

concurrence déloyale  qui nécessite l’application desdites dispositions. 

En effet, par ces textes et dispositions de loi à caractère interne, appliqués à 

l’échelle internationale, le gouvernement américain ne veut pas, sans doute, que 

                                      
1
 l'article 304 a) 2) A)  de la loi américaine sur le commerce extérieur prévoit dans sa partie pertinente ce qui suit: 

« Le Représentant des États-Unis pour les questions commerciales internationales [se prononce sur la question de 

savoir si les États-Unis sont frustrés de leurs droits au titre d'un accord commercial] [dans le cas d'une enquête 

intéressant un accord commercial] au plus tard: 

i) dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle la procédure de règlement des différends s'est achevée, ou  

ii) dans un délai de 18 mois suivant la date à laquelle l'enquête a été ouverte." 
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l’OMC ou la notion de la mondialisation soient un système généralisé dans 

lequel règne une égalité entre tout membre de la  communauté internationale, 

que ce soit en matière de Droits ou d’obligations. Mais il a pour but que ces 

systèmes régissants l’économie mondiale et ces notions de globalisation soient un 

simple système économique au service de ses propres intérêts. 

A cet effet, on constate que le reste du monde est divisé en une partie de pays 

tirée par la force du courant qu’elle ne puisse guère la résister, et c’est 

généralement les pays du tiers monde, et une autre partie qui essaie de résister en 

employant les quelques forces qu’elle a, tel que les pays de l’union européenne.     

Section2 : le recourt des Etat- Unis à ces dispositions    

On ne divulgue pas un secret si on dit que la promulgation de la section 301 de 

la loi américaine relative au commerce extérieure, était sans doute, le point de 

virage à partir duquel les relations commerciales entre les Etat- Unis d’Amérique 

et  le reste du monde ont été profondément perturbées. « Le brandissement de 

l’arme des sanctions unilatérales par les américains a failli, { plusieurs reprises, 

détruire le  cadre multilatéral des échanges commerciaux »
1
   

La Thaïlande a décidé, { l’instant où le verus VIH (sida) se propageait d’une 

façon flagrante, de prendre des mesures juridiques permettant de produire des 

médicaments génériques anti-sida tout en diminuant les délais de protection des 

brevets en la matière
2
, mais ces mesures d’urgence se sont trouvées, 

                                      
1 Jamal MACHROUH « justice et développement selon l’organisation mondiale du commerce » édition L’Harmattan, 

2008 p129 

2 Stéphanie NGO MBEM « l’intérêt général et la protection des médicaments par brevets dans les pays en 

développement » mémoire de DESS université ROBERT SCHUMAN, STRASBOURG 2003, p 49 
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immédiatement, face aux pressions exercées par l’Etat américain qui a jugé que 

ces mesures prises par l’Etat thaïlandais menaçaient ses intérêts économiques en 

matière de production pharmaceutique, sous prétexte que ces médicaments 

fabriqués en Thaïlande sont quinze fois moins chères que leurs homologues 

fabriqués aux Etats-Unis
1
. Il est tout à fait logique que la Thaïlande devrait céder 

aux pressions américaines, par la simple raison que 60% de l’économie 

thaïlandaise sont des exportations vers le marché américain
2
, et elle a entamé des 

négociations bilatérales avec les Etats-Unis et hors du cadre de l’OMC, ayant 

pour objet le libre échange commercial et la diminution du recourt aux licences 

obligatoires, ce qui diminue, sans doute, les occasions de pouvoir acquérir un 

remède au VIH à prix abordable, et diminue en même temps les chances de vie. 

Et dans un cas pareil, le gouvernement sud-africain a promulgué une loi 

permettant de fabriquer des médicaments génériques anti-sida, ce qui n’a guère 

plu aux compagnies spécialisées, qui ont décidé d’ester le gouvernement sud-

africain en justice sous prétexte que la loi en question est anticonstitutionnelle, 

car elle est, selon elles, contraire au principes de la constitution sud-africaine qui 

consacrent la protection des droits de la propriété intellectuelle, mais dans le cas 

sud-africain, les compagnies multinationales se sont trouvées sous une contre 

pression exercée par des organisations non gouvernementales 
3
 ce qui les a 

poussé à retirer leur plainte. En revanche, la situation a incité Pascal LAMY
4
, le 

                                      
1 Thomas Bréger « L »accès aux médicaments des pays en développement, enjeu d’une rénovation des politiques de 

développement édition L’Harmattan 2011, p 373. 
2
 Aileen Kwa "Mourir pour la liberté du commerce" A L’ENCONTRE (revue politique mensuelle) N°2, 2001 

3
 Marc Dixneuf, « Au-delà de la santé publique : les médicaments génériques entre perturbation et contrôle de la 

politique mondiale », Revue française de science politique, 2003/2 Vol. 53, p. 287 
4
 Pascal LAMY était le commissaire européen au commerce du 13 septembre 1999 au 22 novembre 2004 avant d’être 

directeur général de l’OMC du 11 septembre 2005 au 31 aout 2013. 
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commissaire européen au commerce avant qu’il soit directeur général de l’OMC, 

à dire que les grands laboratoires spécialisés en fabrication de médicaments, ne 

peuvent pas gagner sur tous les tableaux, ils doivent lâcher sur les prix pour ne 

pas céder sur les brevets 
1
 , et que l’union européenne, malgré l’attachement { la 

protection de la propriété intellectuelle comme étant l’outil le plus performant 

pour promouvoir la recherche scientifique, doit admettre que cette promotion 

peut se faire dans le cadre des textes régissant le domaine avec un peu 

d’éclaircissement afin de prendre en compte les cas où la santé publique soit 

menacée, en insérant cela dans le contexte de la participation de la politique 

commerciale pour faire face aux maladies transmissibles
2
. Les Etats-Unis 

d’Amérique de leur coté, et par pragmatisme et sans admettre la nouvelle loi sud-

africaine, ont allégé leurs pressions, vue la situation critique qu’a vécu l’Afrique 

du Sud  face au sida, mais est-ce que tout cela veut dire que le gouvernement 

américain a renoncer, ou au moins il se prépare à ne plus faire recourt à ses 

dispositions de sanction unilatérales { l’égard des autres pays en voie de 

développement ou même { l’égard des pays industrialisés tel que les pays de 

l’union européenne ? 

La réponse est sans doute par négation, est que les Etats-Unis d’Amérique ne 

renoncent jamais à ses agissements répressifs envers toute partie jugée 

menaçante, il s’agit donc d’une partie économiquement forte qui impose ses 

règles de jeux et veille sur leur application, même si cela ne plait guère { d’autres 

puissances économiques mondiales, tel que l’union européenne, qui a contesté le 

maintien de telle disposition même après la création de l’OMC.                 

                                      
1
 Les propos de pascal Lamy devant le parlement européen le 19 juin 2001 

2
 Thomas Bréger, op ct, p 312. 
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Section3 : La position de l’union européenne face aux dispositions unilatérales 

américaines   

Avant d’aborder la position de l’union européenne face aux règles de la loi 

américaine relative au commerce extérieur, on doit tout d’abord observer que 

durant la période post d’adoption desdites règles en 1974 et jusqu’{ la fin du 

cycle d’Uruguay, duquel résulte la création de l’organisation mondiale du 

commerce OMC, la question de la légalité de la section 301 ne fut examinée ni 

par un groupe spécial, ni par un groupe de travail.
1
 Dans le cadre du GATT, où 

les Etats signataires s’engageaient { ne pas prendre un certain nombre de 

mesures qui auraient pour résultat de créer des entraves au commerce 

international.
2
 

Il était attendu que le gouvernement américain s’abstienne de faire recourt { ces 

dispositions unilatérales après la mise en place d’un organe de règlement de 

différends (ORD), surtout après l’adoption de tout un système de règlement de 

différends au sein de l’OMC
3
. Cette adoption qui devrait être par compromis 

entre les Etats-Unis et ses partenaires commerciaux, ce qui devrait inciter le 

gouvernement américain à renoncer à son armada de textes internes, tout en 

renforçant les mécanismes multilatéraux de règlements de différends,
4
 mais ce 

n’était pas le cas, car le gouvernement américain a poursuivi son ancienne 

méthode, un comportement jugé hostile par les membres de l’union européenne 

                                      
1
 Jamal, MACHROUH, op cit p129 

2
 Germain VELASQUEZ et Pascal BOULET “ mondialisation et accès aux médicaments, les implications de l’accord 

ADPIC OMC, édition de l’OMC 1997 p 11 
3
 Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends de l’OMC 

4
 Jamal, MACHROUH, op cit p129 
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qui ont déposé une plainte au nom de l’union auprès des instances de l’OMC 

sous prétexte que les dispositions des articles 301 de la loi américaine relative au 

commerce extérieur et leurs applications au sujets de différends survenus entre 

les Etats-Unis et ses partenaires économiques, comme étant un outil unilatéral, 

constituent une violation des règles de règlement de différends promulgués par 

l’ensemble des membres de l’OMC y compris les Etats-Unis. 

Il s’agit plus précisément de la violation de l’article 23-2 a, du mémorandum 

d’accord
1
. Il est { noter que l’union européenne n’a pas attaqué une disposition 

précise de la loi américaine relative au commerce extérieur, mais ce qui ne lui a 

guère plu c’est le maintien en vigueur par le gouvernement américain de ces 

dispositions de sanctions unilatérales pour les règlements de ses différends avec 

ses partenaires économiques dans le monde, tout en sachant que d’autres 

dispositions multilatérales, dans le cadre de l’OMC, sont entrées en vigueur après 

sa création, et par des organes compétents de ladite organisation. 

L’union européenne a jugé aussi que le maintien des articles 301{ 310 de la loi 

américaine relative au commerce extérieur, notamment les deux articles 304 et 

                                      
1
 Article 23 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends de l’OMC 

concernant le Renforcement du système multilatéral 
1. Lorsque des Membres chercheront à obtenir réparation en cas de violation d'obligations ou d'annulation ou de 

réduction d'avantages résultant des accords visés, ou d'entrave à la réalisation d'un objectif desdits accords, ils auront 

recours et se conformeront aux règles et procédures du présent mémorandum d'accord. 

2. Dans de tels cas, les Membres: 

a) ne détermineront pas qu'il y a eu violation, que des avantages ont été annulés ou compromis ou que la réalisation 

d'un objectif des accords visés a été entravée si ce n'est en recourant au règlement des différends conformément aux 

règles et procédures du présent mémorandum d'accord, et établiront toute détermination de ce genre au regard des 

constatations contenues dans le rapport du groupe spécial ou de l'Organe d'appel adopté par l'ORD ou d'une décision 

arbitrale rendue au titre du présent mémorandum d'accord; 
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306, constitue une violation flagrante des obligations des Etats-Unis vis-à-vis 

leurs partenaires économiques et consignataires des accords commerciaux 

internationaux notamment ceux membre de l’OMC.
1
  

Ce maintien est aussi une violation des dispositions de l’article 23-2-a du 

mémorandum d’accord, en s’appuyant sur ces arguments, l’union européenne 

s’est constituée partie plaignante devant les instances de l’organe de règlement de 

différends en incitant le gouvernement américain à aligner ses textes et ses 

dispositions internes avec les dispositions de l’OMC, notamment ceux relatifs au 

règlement de différends, cette demande s’est renforcée par le fait que le 

mémorandum d’accord de l’OMC interdit expressément  { tout membre de 

prendre des mesures commerciales unilatérales, et toute détermination nationale 

d’une violation des accords commerciaux doit être faite d’une manière qui soit 

compatible avec le processus prévu par le mémorandum d’accords de l’OMC.
2
     

Mais le groupe spécial désigné par l’organe du règlement de différends a fait des 

observations très intéressantes dans son analyse de l’article 301, { propos des 

effets des accords commerciaux internationaux sur les régimes juridiques 

nationaux, sur la question de savoir si un pouvoir discrétionnaire, même en 

l’absence d’une mesure discrétionnaire incompatible spécifique, dépend de la 

nature des obligations commerciales internationales en question.
3
   

                                      
1
 Maddalon Philippe. « Les rapports des groupes spéciaux et de l'Organe d'appel de l'OMC – 2006 ». Annuaire 

français de droit international, volume 52, 2006. P  .514  
2
 L’article 23 du mémorandum d’accord de l’OMC. 

3
 Organisation Mondiale du Commerce Rapport du Groupe spécial WT/DS152/R  - 22 décembre 1999 p7.poraynaphe 

7. 93 
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Le groupe spécial ne s’est donc pas contenté d’étudier le cas, sujet de la plainte 

de l’affaire, mise entre ses mains par l’ORD, mais il s’est donné la peine  

d’analyser le principe d’incompatibilité des mesures discrétionnaires avec les 

obligations commerciales internationales, pour en arriver en conclusion que les 

dispositions de la fameuse section 301 ne constituent pas une violation des règles 

de l’OMC et que cette loi ne peut pas être appliquée d’une manière qui confère { 

USTR.
1
 Un pouvoir discrétionnaire lui permettant de prendre des décisions 

commerciales nationales fondées sur la violation d’un accord de l’OMC avant 

que le processus de l’OMC soit achevé,
2
 ce qui implique que ces dispositions 

nationales ne sont pas incompatibles avec les obligations commerciales 

internationales des Etats-Unis. Cela ne donne surement pas gain de cause à la 

partie plaignante qui est l’union européenne.   

Conclusion :    

Si l’union européenne qui constitue un ensemble de puissances commerciales 

mondiales n’a pas pu avoir gain de cause face aux agissements des Etats-Unis, la 

question qui se pose c’est « que peuvent faire les pays du tiers monde, dites pays 

en voie de développement, qui étaient à plusieurs reprises sous la peine des 

sanctions unilatérales sans qu’ils puissent réagir ni sur le plan économique, ni sur 

le plan juridique devant les instances internationales ? » la question reste sans 

réponse, car la règle de droit ne peut être efficace qu’{ l’aide d’un véritable 

mécanisme d’application et une « puissance » qui veille sur l’équité. 

                                      
1
 USTR (united states trade representation) bureau de représentation américain au commerce. 

2
 Bruce Maccallum «  Analyse de la décision du Groupe spécial de l’OMC sur les articles 301 { 310 de la Loi de 1974 

sur le commerce extérieur des États-Unis » Section nationale du droit international de l’ABC (L’association du 

Barreau canadien) Bulletin, décembre 2009 
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